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هرامش 56 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 56

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

یئاضر هدیمح  / بادرم زا  ییاهر  نامسیر  يا 

.مراشف یم  تشم  رد  ار  نامسآ  هک  دنا  هتفر  الاب  ردق  نآ  متونق  ياه  تسد 

.دوش یم  همزمز  مبل  رب  وت  دای  دنز و  یم  هناوج  میاه  تشگنا  رد  راهب 

.تشاد دنهاوخن  ینایاپ  وت  مان  دای و  زج  هک  دنا  هدش  دایز  ردق  نآ  میاه  یگنتلد  اهوزر ، نیا  ایادخ !

.دونش یمن  ار  میادص  وت  زج  سک  چیه  اراگدرورپ !

.مربب هانپ  وت  فطل  هب  راذگب  منیب ؛ یمن  ییاهر  يارب  یهاگهانپ  مشیاین ، هداّجس  زج  اه ، بش  اهزور و  نیا  رّرکم  رد 

زونه مقاتـشم ، ياه  مشچ  دهد و  یم  هتخوس  ياه  هفوکـش  يوب  منوماریپ  ياوه  .دـتلغ  یم  میاه  هجنپ  رد  قوش ، نامد  هدـیپس  هتـشر 
هک یهار  دشاب ؛ هتـشادن  یهار  نونج ، ياه  خالگنـس  هب  هک  هدـب  ناشن  نم  هب  یهار  اراگدرورپ ! .دـنیب  یم  ار  شیاه  یگنتلد  باوخ 

.دوشن تیصعم  هارمگ  نآ ، رد  ما  هلبآ  ياهاپ 

.دبای همادا  هام  ات  میاپ ، ّدر  نیچ  هطقن  هک  یهار 

.دننزن وس  وس  نآ  رد  کش  ياه  سوناف  هک  یهار 

چیه وت ، مان  زج  دـناهر و  یمن  ایند  بادرم  زا  ارم  ینامـسیر  چـیه  وت ، زج  دوش و  یمن  دـنلب  ما  يراـی  هب  یتسد  چـیه  وت ، زج  ادوبعم !
.دنک یمن  نشور  ار  میاه  بش  یکیرات  یغارچ ،

.مهاوخ یم  نشور  وت  روضح  فطل  هب  ار  مکیرات  ياه  بش  يونش ؛ یم  وت  ار  میادص  ایادخ !

هرامش 56 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک عولط  میاه  تسد  يدوگ  رد  حبص ، هک  مرب  یم  الاب  ردق  نآ  ار  میاه  تسد 
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هک نادرگ  مشیوخ  فطل  باریـس  .دـنک  لح  دوخ  رد  ارم  ياه  مشچ  ملباقم ، ياه  هار  هروک  هاوخم  هاوخم ! هراتـس  یب  ار  میاـه  بش 
.دننک یم  مرت  هنشت  ایند  ياه  هباروش  زا  دنرادن ؛ مه  ار  شطع  لایخ  ندناشن  ورف  یتح  هبذاج  ور ، هبور  ياه  بارس 

، دـیما هک  مشاب ؛ دونـشخ  وت  لصو  هب  ات  نک  کمک  مرُبب ، شیوخ  زا  ات  نک  مکمک  .تسا  هدـیرب  ار  مسفن  سفن ، ياوه  اراـگدرورپ !
.دهد یم  جورع  نامسآ  ات  نانچمه  ار  میاه  تسد  دیما ، .دراد  یم  ما  هدنز 

.مزوسب شیوخ  رد  هلعـش  هلعـش  هاوخم ، .راذـگب  زاب  میور  هب  ار  اعد  ياهرد  تسا ؛ هدرک  درخ  ار  مریقح  ياـه  هناـش  هاـنگ ، ینیگنس 
ینیگنس مزوس ؛ یم  نآ  رد  کشخ  يا  هخاش  نوچ  هک  تسا  يراز  شتآ  تمادن ،

! اه بیع  هدنناشوپ  يا  .تسوت  هب  مدیما  مشچ  هک  رادرب  میاه  هناش  زا  ار  راب  نیا 

يدّمحم اقآ  رومیت  / تسا رهم  وت  قشع 

! قشع يا  یهلا ،

! رهم يا  یهلا ،

.ما هدمآ  تهاگرد  هب  تیصعم ، ياهراخ  زا  هدیلخ  یلد  بآ و  ُرپ  يا  هدید  اب 

.مدرگ وت  رکذ  قیال  هک  منآ  زا  رت  کچوک  زیزع !

.موش تگرزب  قشع  روخ  رد  هک  منآ  زا  رت  هداتفا 

! یبوخ هصرع  زاون  نامهیم  يا  یهلا !

! نادب مقیال 

.ییوت نامهانپ  هک 

! ادوبعم

.راشرس هنوگ  نیا  تسا و  هدرک  مبهتلم  هنوگ  نیا  هک  تسوت  هب  ِقشع 

! اراگدرورپ

.تساه قشع  ِنیرتابیز  وت ، ِقشع 

ص:2
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.تسا رهم  وت  ِقشع  شتآ ، رد  هتخوس  ياه  هناورپ  هوبنا  وت  ِقشع  افص ، وت  قشع  یبوخ ، وت  ِقشع 

.تانئاک ِناج  رد  هداتفا  تسا ، یشتآ  وت  ِقشع 

.مزوس یم  منایشآ و  هدرک  مگ  هدنرپ  نانوچ  هک  نم ، َو 

.مزوس یم  مناراب و  هنشت  ریوک  نانوچ 

! نیرت نابرهم  يا  مزوس  یم  منایرگ و 

.دیوج یم  رهم ، زا  رپ  ياهزور  رد  نانک  هیوم  ار  وت  دناوخ و  یم  ار  وت  هک  ییادص  نازرل  نیا  زج  تسا ؛ هدنامن  مچیه  هک  هنوگ  نآ 

! دوبعم يا  یهلا !

.درک دهاوخ  ما  يرای  هک  تسوت  رگیرای  تسد  اهنت  هک  مناد ، یم  مناوخ و  یم  ار  وت  هتسکش  یلد  اب 

! دننام یب  هناگی  يا  مناوخ  یم  ار  وت 

! يا هدید  جنر  ياه  لد  شخب  مارآ  هک  ار  وت 

.متسه وت  ياه  مان  ِرطع  ِتسمرس  مناوخ و  یم  ار  وت  ار ، وت 

! رتدنلب اه  مان  یمامت  زا  تمان  يا 

! لالز نشور و  هشیمه  تا  يراج  ياه  مان  يا 

! تسا هتشغآ  وت  مان  ِرطع  هب  هک  یناهد  اشوخ 

! دنار یم  ار  وت  مان  هک  ینابز  اکرابم 

! دننک یم  شقن  اه  هفیحص  رب  ار  وت  مان  هک  یسک  انشور  لالز و 

! رتدنلب اه  مان  یمامت  زا  تمان  يا  مناوخ ، یم  ار  وت  مان  هک  ینم  و 

؟ دنامب هرهب  یب  وت  ِدوج  ْنارک  یب  زا  دناوخب و  ناج  هب  ار  وت  هک  تسیک 

؟ ددرگ سویأم  وت  ِفطل  نامسآ  زا  دیوجب و  قوش  هب  ار  وت  هک  نآ  تساجک 

! حاتفم يا  یهلا !
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! ِکلام ای  ُّیَح  ای 

! تانئاک مامت  ِقشع 

! دورس نیرتابیز 
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.ما یناوخب  هک  تمناوخ ، یم 

.یهد مهانپ  ینادب و  مقیال  يوشم ، میاریذپ  هک  تمیوج ، یم 

.مناوخ یم  ار  وت  هک  متسین ، دوخ  هب  نم 

! قشع يا 

! اه باهتلا  اه و  یبوخ  همشچرس  يا 

.ما هتفرگ  ولهپ  وت  مان  ِرانک  رد 

! بایرد ارم 

یسوط اروح  / لصو لایخ 

! منابرهم راگدرورپ 

ياشگ هرگ  تشگنا  رس  هب  تسا ! یّلجتم  عیفر ، للق  رب  تتکوش  تردق و  يراج و  ناراسخاش  ناتـشگنا  رـس  رد  تمظن  حور  هک  يا 
.میرک ای  َکلْدَِعب  اْنِلماُعت  َِکلْضَِفب َو َال  اْنِلماع  یهِلا  تتلادع ؛ هدید  هب  هن  امن ؛ شیوخ  رهم  اب  هلماعم  ارم  تفطل ،

! مدننام لثم و  یب  هلا 

تماق ات  .دشک  یم  دق  جوم ، ات  جوم  ایرد ، دزیر و  ورف  ایرد  بلق  هب  ار  ترکذ  توالح  ات  دود  یم  ناباتـش  وت  دمح  رد  هتـسویپ  دور ،
: امن لقتسم  تلاصو  ناتسآ  هب  ار  نامتعاط  تماق  امرف و  قاتشم  تروضح  هلوره  هب  ار  نامناج  .دناسر  زان  ناتسآ  هب  زاین 

ممایق رس  ات  رس  زبسرس  یلگنج  نوچ 

رایشه تسه  معوکر  زا  مهاگ  هیکت  نم 

نم طقف  منوتیز ، غاب  یکاپ  تشد  رد 

(1) رابگر لسن  زا  مزو ، یم  ییادج  زا  نم 

! میاتمه یب  هناگی و  دوبعم 

رامش یب  تا ، یگناگی  هب  دننک و  یم  همزمز  مدامد  تانئاک ، ياهاوجن  ریثکت  ار  وت  ییاتکی  دورس 

طارصلا اندها  ، » یتسرپاتکی یگداس  هب  ار  مدوجو  نادرگرس  ياه  لولس  .دنا  هداهن  تعاط  ِرس  اه ، هدیرفآ 
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.ددرگ یهلا  راونا  نامک  نیگنر  دروایب و  قشع  بات  ات  نادرگ  ات  دوخ  تعاط  هب  نامدانع ، تماق  امرف و  میقتسملا »

! ناگدیسر دصقم  هب  ناکلاس و  قوشعم 

هتفرگ تسد  رد  ار  متاـیح  شدرگ  راـگرپ  زکرم  ناطیـش ، مدرگب و  سفن  ياـه  شهاوـخ  هریاد  رود  هب  نادرگرـس  ناریح و  دـنچ  اـت 
شیوخ قوش  تدارا و  هناورپ  ار  ملایخ  كرپاش  وش و  نومنهر  تیادـه  هارهاش  هب  تریح  لسلـست  تلفغ و  لطاب  رود  زا  ارم  .دـشاب 

.دبایب ار  تداعس  عمش  سنا  لفحم  تقشع ، یئرمان  ششک  هب  زین  ایند  یکیرات  رد  ات  امرف 

! روسج يداه  يا  قفشم و  رگ  تیاده  يا 

! نِّیَبُم ای  نیبم و  ای  رگنشور ، رون  يا 

نیریـش لایخ  نیرید و  ییایؤر  زا  ارم  يا  هرکذـت  هب  متـسرپ ؛ یم  ار  وت  هک  مدیـشیدنا  متفرگ و  تسد  هب  دوخ  بوبحم  ناـماد  يرمع 
دوخ يادخ  ار  شـسفن  ياوه  هک  ار  یـسک  ینیب  یم  ایآ  هاوَه !؟ ُهَهلِإ  َدخَّتا  ِنَم  َْتیَأرَفا  : » ما هتفرگ  دوخ  ناماد  هک  مدـید  يدـناهر و 

(1) »!؟ هتفرگ

يدـنادرگرب و نورد  ههبج  هب  ار  مهاـگن  .دومنن  اراوگ  ار  مناـج  يزوریپ ، معط  زگره  مدیـشک و  نانمـشد  دد و  وید و  رب  غـیت  يرمع 
« .تسا وت  نورد  رد  هک  تسا  وت  سفن  وت ، نانمشد  نیرت  نمشد   (2): ْکیَْبنَج نیب  یتَّلا  َکُسْفَن  كِّوُدَع  يدْعَا  : » هک مدید 

دندز كاپ  ام  نود  هچ  ره  هک ز  یموق  »

دندز كالفا  رد  لد  ناهن  شتآ ز 

دندش رود  نوچ  تسام  نورب  هچ  ره  زا 

« دندز كاخ  رب  همیخ  هدیسر  شرع  رب 

! الوم تیاهتنم  یب  مرک  نم و  يانمت  تسد  فرتعم ! ّرقم و  منم ، کنیا 

« مراد هنیس  رد  هک  یفرح  نتفگ  هب  دزوس  یم  منابل  »

يدمحا ناخ  دواد  «/ مراد هنیس  رد  هک  یفرح  نتفگ  هب  دزوس  یم  منابل  »

.مراد هنیس  رد  هک  یفرح  نتفگ  هب  دزوس  یم  منابل 

ندوب يرارکت  زا  ار  ناگتشرف  مرش  مبای و  یمرد  مراکهانگ  ندب  ندرک  سح  زا  ار  نیمز  مرش  مراذگ و  یم  نیمز  رب  رس  منیشن ، یم 
.ماه هبوت  ماه ، فرح 
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.دنا هتخوس  نامسآ ، راب  شنزرس  هاگن  تلاجخ  زا  هک  ارچ  اعد ؛ هب  دنوش  یمن  راوتسا  مناتسد 

ياه هناش  هک  تسا  نیگنس  ردق  نآ  هک  یفرح  مراد ؛ هنیس  رد  هک  یفرح  نتفگ  زا  دزوس  یم  منابل  و 

...و یفطل  یششخب و  دهاش  هرابود  هک  تسین  نآ  يارای  ار  منامشچ  دنکش و  یم  دوخ  رد  ار  ما  یمخز 

.دشاب يرگید  يراسمرش 

زج هک  میظع  ییاهنت  نآ  ّسح  زیربل  ردقچ  .تسا  گنت  ردقچ  هک  یناد -  یم  بوخ  تدوخ  ما -  هنیس  و 

؛ ندش دوب »  » ...و ندز  دایرف  نتـشگزاب ، ینامیـشپ ، ندوب ، دوت  یب  ياه  هظحل  نیا  زا  هتفرگ  ردقچ  ملد  ...دوش و  یمن  ریخبت  وت  مان  اب 
.تسا هدرک  درد  زیربل  نانچ  نآ  ار  ما  هنیس  هک  يدنلب  تیاهن  نآ  تسا  نیا 

؟ منزب تدایرف  ییاهنت  رس  زا  هک  دهد  یم  مدرد  رپ  هنیس  هتخوس و  نابل  هب  ار  هزاجا  نیا  وت  روضح  ایآ  و 

، يدوجو یب  یماگنه و  یب  ياه  هظحل  همه  نیا  زا  سپ  هک  دوش  یم  تفای  نم  رد  ییورین  نانچ  نآ  ایآ 

.دنز یم  هّجض  ار  مرش  یمخز ، هتسکش و  ما ، هنیس  دزوس و  یم  منابل  هک  یفطل  هاگشیپ  رد  مبای ؛ روضح  وت  رد  منک و  ندوب  ساسحا 

یتسه مشاب و  هتـشاد  ار  وت  مشاـب ، مناوت  یم  هک  منک  ساـسحا  هراـبود  منک و  تیادـص  هک  دراد  یماو  ارم  هک  يزیچ  دوجو ، نیا  اـب 
همه نآ  اب  یناـبرهم ، شیاـشخب و  همه  نآ  اـب  وت ، دوخ  ییوت ، منک ، همزمز  ار  اـعد  يراـج  منرت  هدوسآ ، مشاـب و  هتـشاد  ار  وت  مباـی ؛

! قشع ییادخ و 

درک نام  يروابان  ریثک  تسد  ار  نیگنس  يرواب  داد و  نامروضح  ام  رد  ار  ام  وت  قشع  يرآ !

.هنرو دیاشگ ؛ یم  ضحم  یتسین  نیا  يور  هب  ار  یتسه  ياه  هزاورد  مامت  هک  تسا  يرّدقم  هظحل  نآ  وت ، قشع 

دوبن ناماضاقت  میدوبن و  ام  »

« دوشگ یم  ناماه  هتفگان  وت  قشع 

مادقا ینارماک  مرکا  / ماوت دای  زیربل 

مادقا ینارماک  مرکا  / ماوت دای  زیربل 

شمارآ میاه  گر  رد  هدرک ؛ هنخر  ملد  رد  ندوب ، وت  یب  ِتشحو  ندوب و  رود  وت  زا  ِمغ  مغلا !» ِّمهلا و  جراف  ای  »

.نک يراج  ار  تدای 
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.نادرگ رّونم  تسدقم  دوجو  هب  ار  منادجو  مشچ  يدرک ؛ متسم  تروضح  رطع  زا  دجملا !» ِءاهبلاذ و  ای  »
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تقشع بارش  زا  يا  هرطق  منز ؛ یم  دایرف  ار  وت  مان  مدوجو  ِياهتنم  زا  مجاتحم و  وت  هب  متایح  هرذ  هّرذ  رد  فیعضلا !» ِدرفلا  َیفاک  ای  »
.نک تهاگن  ِتسم  ارم  ناشچب و  نم  هب  ار 

.نک تزاین  زا  راشرس  ارم  مزیوآ ؛ یم  تناماد  هب  نازیر  کشا  مزیربل و  وت  زاین  زا  هک  یقشاع  منم ؛ نیا  هاوَعَدلا !» َبیجم  ای  »

.هد رارق  دوخ  فوطعم  ار  ملد  ما ؛ هدروآ  يور  وت  هب  هتسکش  یبلق  اب  بولقلا !» بلقم  ای  »

راب زا  قارف ؛ همه  نیا  تعـسو  ار  ما  هنیـس  ِيانگنت  تسین و  هانگ  راب  همه  نیا  لمح  ياناوت  ما ، هتـسخ  ِياه  هناش  رودصلا !» حراش  ای  »
.ازفیب ما  هنیس  تعسو  رب  هاکب و  مناهانگ 

.نک مباریس  تتمحر  ناراب  زا  يا  هرطق  اب  یضحم ؛ ینابرهم  وت  دابعلاب !» فؤور  ای  »

نم هب  ناوارف  دـنادرگ ، یمزاب  نم  هب  ار  وت  هک  یتمعن  ره  ریگب و  نم  زا  وت  دریگ ، یم  نم  زا  ار  وت  هک  یتمعن  ره  میرکلا !» ِّنملاذ  اـی  »
.نک اطع 

.ریگب ناسآ  نم  رب  تسا ؛ ناسآ  وت  يارب  مهانگ  زا  یشوپ  مشچ  یتبانا و  هبوت و  سدقم  يادخ  وت  هبانِإلا ! َلُوبَق  ُهَدابِع  دَّوع  نم  ای 

رد كدنا ، دنچره  وت  مرک  تسا و  زیچان  وت  مرک  ربارب  رد  گرزب ، دنچره  نم  زاین  دمص ! ای  ُینغ  ای 

.نک زاین  یب  دنک  یم  مرود  وت  زا  هک  ییاه  هتساوخ  مامت  زا  ارم  رایسب ؛ متراقح  ربارب 

يرون ماهلا   .../ مهاوخ یم  ار  وت 

.مدنب یم  تونق  تا  ینارون  هلبق  هب  ور  زاین ، زار و  لحاس  رد  مراپس و  یم  وت  دای  شمارآ  هب  ار  ملد 

یهاوخ میاه  کشا  رد  ار  میوزرآ  مطالت  يرگنب ، هنوگره  وت  اّما  مناوخب ، راشبآ »  » ای میوگب ، راـبیوج »  » مناد یمن  ار  مکـشا  ِيراـج 
.دید

وت اب  نافراع ، هک  نانچ  نآ  یکیدزن ؛ و  دننک ؛ یمن  عمط  ناقشاع  ار  تلاصو  هک  نانچ  نآ  یتسد ؛ رود 

.دنا « مادُم ِيوگتفگ  رد  « » ِنازامن رد  مئاد   » نآ

هجو هب  منک  رظن  هک  تنیرتوکین ، يور  رادید  هب  هن !...  ای  تروضح ، كرد  هب  نک  مفراع  کیدزن ! يا 

!؟ اجک بویعم  قشاع  اجک و  قوشعم  ترضح  منادب ، هنالقاع  هک  نک  مقشاع  نانچ  هاگ  نآ  تسود ! يا  وت 
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نیمادک هب  تفگ و  دیاب  نخس  وت  اب  تحارص  نیمادک  هب  تسا ! یناهنپ  زین  تا  ییادیپ  هک  ییادیوه  يا 

!؟ دناوخ دیاب  ار  وت  غیلب ، هژاولگ 

وت مهاوخ ...  یم  ار  وت  دنـسر ! یمن  تدرگ  هب  زین  ماهوا  نافوت  یتح  و  یچیپ ، یمن  تـالایخ  میـسن  رد  هک  نآ  يا  مهاوخ ؛ یم  ار  وت 
.ار

« ییاشگن ار  تا  یگدنشخب  ياه  هزاورد  ...وت  رگا  »

يدمحا ناخ  دوواد  «/ ییاشگن ار  تا  یگدنشخب  ياه  هزاورد  ...وت  رگا  »

.نامیشپ هدروخرس و  روجنر و  مداتسیا ؛ مدوخ  يوربور  ...نم  الاح 

رد .تسا  هتفوک  ياپ  يا ، هدنـشخب  نابرهم و  ناگدـید  ربارب  رد  هک  تسا  يزارد  راـگوزر  ار  یـشکرس  هک  مداتـسیا  یـسک  يوربور 
دناجنر دید و  رهم  هک  یسک  ربارب 

درک نایصع  دید و  ششخب 

.درک نارفک  دید و  شیاشخب 

.دیرد هدرپ  دید و  راّتس 

درک هانگ  دید و  رافغ 

زا دومیپ ، هتسب  مشچ  هک  یخالگنس  زا  هلبآ ،» رپ  ياپ  ، » الاح و  درشف ؛ ياپ  یهار  جک  رب  دید و  نامحر 

...وا ربارب  رد  تسا و  هدنمرش  شدوخ 

! ...و نتفر  ورف  درد  رد  يراسکاخ و  نیا  دوبن و  کشا  نیا  رگا  هآ 

! ...دوبن غیرد  یب  شریذپ  نیا  رگا  هآ 

، یهانپ أجلم و  چیه  یب  هدنامرد ، هتسخ و  روخ و  سوسفا  ناوتان ، هدروخ و  مخز  نیگنس و  ...نم  الاح 

.وت زج  يا  هدنیاشخب  ریگ و  تسد  چیه  یب 

کیرات هب  لد ، هنزور  سپ  زا  يرون  رگا  دوشن و  زاب  یهاگشیاشگ  يوس  هب  زین  راب  نیا  لد ، مشچ  رگا  و 

!؟ ...رگا ...رگا و  دباتن و  محور  هناخ 
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هک ـالاح  ناوتاـن ؟ ناـج  نیا  روجنر و  حور  نیا  رـس  رب  دـیآ  یم  شیپ  هچ  ییاـشگن ، ار  ترهم  ياـه  هزاورد  هشیمه ، لـثم  وت  رگا  و 
؛ تسین شا  یتشگزاب  رهاظ -  هب  هک -  مسر  یم  تسب  نب  هب  مداتسیا ، مدوخ  يوربور 
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!؟ یشابن نابرهم ، وت  هدنشخب ، وت  گرزب ، وت  رگا  یشابن ؛ وت  رگا  دسر ، یمن  رظن  هب  یهار  ار  شندمآ  نورب  هک  یهاچ  هب 

هب هاـنگ ، یـشکرس و  همه  نیا  زا  سپ  راـبره  دـنک ، یم  خاتـسگ  هنوـگ  نیا  ارم  هک  تسوـت  ماـن  رد  يزار  هچ  مـناد  یمن  مـناد ، یمن 
.تگرزب مان  تبوخ ، مان  ندرک  ادص  هب  مشیدنایب ؛ تشگزاب 

یم هبرض  ما  هنیـس  هب  یـشحو  رابگرم و  سأی ، ییاهنت و  یتقو  هک  ینََدب » َفْعَـض  ْمَحْرا  ِّبَر  ای   » همزمز رد  تسا  يرـس  هچ  مناد  یمن 
یمیـسن لثم  حبـص ؛ ناذا  هدـنهد  تاجن  ياکنخ  نوچ  يزیچ  راـیتخا  یب  دزوس ، یم  دوخ  رد  ار  مناوتاـن  حور  مرـش ، هک  یتقو  دـنز ،

.دنک یم  کبس  ار  مهانگ  نیگنس  راب  دشخب و  یم  افش  ار  ما  هنیس  ییاروها ،

طقف .ندروآ  زاب  يارب  يا  هناهب  مشاب و  هتـشاد  نتفگ  يارب  یفرح  هک  نآ  یب  .وربآ  یب  هدنمرـش و  ما ؛ هداتـسیا  وت  يوربور  نم  ـالاح 
ار و هتفکشن  ياهدرد  ار ، هتفگان  ياه  فرح  هک  تسا  کشا  لیس 

.دراذگ یم  نایم  رد  وت  اب  ار  هژاو  یب  ياه  ینامیشپ 

وت ناتسآ  رب  رـس  .دنک  یم  دایرف  ار  وت  مان  هظحل ، ره  هقیقد و  ره  زور و  ره  هک  یکاپ  تبرت  رب  متـشاذگ ؛ وت  ناتـسآ  رب  رـس  نم  الاح 
.رگید یهانپ  متشادن و  رگید  ییاج  هک  یناد  یم  وت  متشاذگ و 

يدیعس دمحم  / يراسمرش

يدیعس دمحم  / يراسمرش

یکچوک هراپ  هتخت  هب  وت ، ّتیـشم  ِجاوما  رد  ناهج  یتخومآ ! شمالک  يدیرفآ و  ار  ناسنا  يدـیرفآ و  ار  ناهج  يا  هملک  هب  ایادـخ !
تتمکح يایرد  زا  يا  هرطق  ات  میشاب  هتشاد  ار  نآ  ّتیفرظ  هک  میتسه  هک  میتسه و  هچ  ام  سپ  .دوش  یم  هدنازوس  ره  هب  هک  دنام  یم 

رد ار  وت  .ددرگب  شیوخ  نیتسخن  هرهچ  لابند  هب  اـه ، هنیآ  رـالات  رد  هک  ینونجم  نوچ  میراـچد ؛ تریح  ِمسلط  رد  اـم  همه  .میـشونب 
؟ مییایب ترادید  هب  مشچ  مادک  اب  الاح  میا و  هدرک  مگ  هنیآ  رازه 

هچ ار  ام  سپ  دتفیب ؛ یغارچ  بابح  رب  هک  مینام  یم  ینازرل  سکع  هب  زاب  دوش ، گرزب  نامـسآ  هزادـنا  هب  ام  یهاگآ  رتچ  رگا  یتح 
حیبست هک  تسا  نیا  اهنت  ام  راک  تتیاهن ! یب  ِتمکح  زا  يا  هّرذ  كرد  هب  راک 
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ام َکَناْحبُُـس ، « ؛ ناوت یمن  هک  میرازگب  ار  تتدابع  قح  زا  یکدنا  ات  میزومایب ، ار  تخرد  هراتـس و  دوجـس  گنـس و  ِتیـشخ  دعر و 
« ِکتدابِع َّقَح  كانْدبَع 

ردق نآ  دنک ، يراج  شنابز  رب  هب  ار  نآ  سکره  هک  تسا  میظع  زیزع و  ردـق  نآ  وت  مان  هک  دـنچره  میفرتعم ، تتدابع  رد  روصق  هب 
یهاتوک و زا  مه  وت  زجاع  ِناگدـنب  اـم  هک  تسور  نیمه  زا  تسا ؛ هدـیدرونرد  ار  كـالفا  درادـنپ  یم  هک  دوش  یم  راشرـس  وت »  » زا
زا فطل  نیا  يداهن و  ام  رب  ار  ّتنم  نیا  هک  ارچ  تسوا ؛ زا  نامراختفا  ابتعا و  مه  میراسمرـش و  وت  لباقم  رد  دوخ  تداـبع  ییاـسران 

.میتفین رد  میدیزغل ، یهابتشا  هب  رگا  مینامن و  رد  يا  هظحل  ات  يا  هدوشگ  ام  رب  ار  تدابع  هبوت و  ِرد  هک  هدوب  وت  بناج 

طارص هب  دریگ و  یم  ار  ام  ِتسد  شزغل ، هانگ و  همه  نیا  خالگنـس  رد  هک  هچ  نآ  اما  تسا ؛ هاتوک  تخـس  ام  تصرف  هک  میناد  یم 
.تسوت تیانع  فطل و  دزاس ، یم  نومنهر  ترخآ  ایند و  تداعس  میقتسم 

.تسا ینابز  ام ، نت  رب  ییوم  ره  وت ، يرازگرکش  يارب 

.تسا يا  هدنرپ  ام  ناهد  رد  یفرح  ره  وت ، ِمان  ندرب  يارب 

.درامشب ار  وت  ياه  تمعن  ِمامت  دناوت  یمن  دسرب ، دوخ  رخآ  هب  ایند  يزور  رگا  یتح  مناد ، یم  ایادخ !

يریدق نیسحدمحم  / همان تیاکش 

(1) همان تیاکش 

؟ منک هچ  مهانگ  مرج و  زا  يرذگن  را  بر  ای 

؟ منک هچ  مهانپ  شیوخ  رد  هب  رگ  یهدن 

مدیمون ینک  یناوخن و  ینارب و  رگ 

؟ منک هچ  مهاوخ ، هک  تجاح ز  مرآ و  يور  هک  هب 

اهاطخ نادیم  رد  هک  یسفن  مراد ؛ هلگ  هوکـش و  وت  هاگرد  هب  دشک ، یم  هانگ  راز  نجل  هطرو  هب  ارم  هک  مشکرـس  سفن  زا  ادنوادخ !
مشخ و ریت  شراب  ضرعم  رد  ارم  فیعض  نت  تسا و  تیصعم  هنشت  دزات و  یم  تخس 

نترب هک  یسفن  .دناشک  یم  تکاله  فارحنا و  ياه  هرد  يوس  هب  ارم  مئاد  دهد و  یم  رارق  ترهق  قالش 

.ددنسپ یم  ار  هانگ  فیثک  ياه  سابل  يراوخ و  ياه  هکل  مکاپ ، ترطف 
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هدـش راوس  زارد  ياهوزرآ  شومچ  بسا  رب  شوخ ، یلد  رورغ و  اب  دروآ و  یم  رذـع  هناهب و  کـی  رازه و  تعاـط ، تقو  رد  هک  وا 
.تسا

ریزارس شیوس  هب  اه  یـشوخان  لیـس  دزو و  وا  هب  اه  يراوگان  میـسن  هاگره  هک  مسفن  یتیفرظ  مک  زا  مراد  هلگ  تهاگرد  هب  امیحر !
تسوپ رد  دریگ ، یم  ياج  اه  یشوخ  مرگ  شوغآ  رد  هک  یماگنه  دهد و  یم  رس  يراگزاسان  یساپسان و  یبات ، یب  گنهآ  ددرگ ،

.دراد یم  غیرد  نارگید  زا  ار  ششخب  ناسحا و  ياه  هویم  دجنگ و  یمن  دوخ 

ما هدارا  رود  هب  هک  ییاهدژا  مرب ؛ یم  هانپ  وت  هب  مسفن  تریسدب  رس  دنچ  ياهدژا  نیا  زا  نابرهم ! يا 

.تسا هتشادزاب  مریخ  ناوراک  زا  هدیچیپ و 

يدادما یتمحرم  یمرک  اهلاراب 

؟ منک هچ  مهار  هب  هدنام  نم  هتفر و  ناوراک 

ارم اه ، يدب  نیئزت  ریوزت و  دنمک  اب  هک  یناطیش  زا  دناشن و  یم  مبلق  رب  يرگاوغا  یهارمگ و  ریت  هنامحر ، یب  هک  ینمشد  زا  ادوبعم !
تـشم دنک و  یم  هسوسو  ياه  شافخ  زا  رپ  ار  ملد  هناخ  هتـسویپ  هک  یناطیـش  مراد ؛ تیاکـش  تهاگرد  هب  دناشک ، یم  دوخ  ماد  هب 
منادجو بلق و  ياه  هعلق  دوخ ، یهاو  ماهوا  سوه و  رکشل  اب  دشاپ و  یم  مترطف  زبس  تشرد  رد  ار  وت  یـساپسان  يدب و  رذب  تشم ،
گنرین اب  ار  ایند  زوجع  سورع  هک  یـسیلبا  .دنک  یم  تیامح  مسفن  ياوه  زا  شدیلپ ، ياه  سوه  نازابرـس  اب  دـنک و  یم  ریخـست  ار 

اناطیـش ُینّلُِـضی و  اّودَـع  کیلا  ُوُکـشأ  یهلا   » دـنکفا یم  یئادـج  هدرپ  وت ، نم و  نایم  هک  وا  دـنک ؛ یم  سیلدـت  سیبلت و  میارب  دوخ 
ِهعاطلا و َنیب  ینیب و  ُلوَُحی  ایندـلا و  َّبح  یل  َنِّیَُزی  يوهلا و  یل  ُدِـضاُعی  یبلقب  ُُهبِحاوَه  ْتطاحا  يردـص و  ِساوسَولِاب  َأَلَم  دـق  ینیْوُغی 

« یفلُزلا

يرـسدوخ و راگنز  دیآرد و  اه  هسوسو  رگمتـس  ناطلـس  نامرف  تحت  تادابم  هک  متخـس  لد  زا  هک  منک  یم  تیاکـش  وت  هب  ایادخ !
ادابم منامشچ  ياه  همشچ  زا  و  دنک ؛ نت  رب  ییوخدب  سابل 

هریخ رگاوغا  ياه  هوشع  هب  دنوش و  درگ  هزره  ایند ، قرب  قرز و  رپ  رازاب  رد  دنوش و  کشخ  هک 

.دنوش

.تسایند ياه  يراوگان  نافوت  زا  نم  تاجن  هار  اهنت  وت ، ياضر  نما  لحاس  مرادن و  وت  يورین  زج  یتردق  هیامرس  اراگدرورپ !
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يداب تهزن  / نونک ات  لیباه  زا 

(1) نونک ات  لیباه  زا 

.دنراپس یم  ناج  هنادنمزوریپ  دنباتش و  یم  التبا  هاگنابرق  هب  راو  لیعامسا  میهاربا ، نادنزرف  هنوگچ  هک  رگنب  وت  ایادخ !

هیآ هنوگچ  هک  نیبب  .تسا  هدـمآرد  ناشتراسا  هب  گرم ، دـنا و  هتفرگ  يزاب  هب  ار  تاـیح  تداهـش ، ياـه  هروطـسا  هنوگچ  هک  نیبب 
.دنک یم  ریسفت  ار  تایح  نامز ، يراج  رتسب  رد  ناشدوجو 

نامنارای نامنارای ! نامنارای ! ایادخ !

.میا هدش  راصنا  یب  ام  دنا و  هتفر  نارجاهم 

نامـسآ رد  يا  هراتـس  نانوچ  دننک و  حـتف  ار  حالف  هلق  ات  دـندومن  ترجه  ییانـشور  تشد  هب  تملظ ، اب  دربن  رد  رون ، هلیبق  ناروالد 
.دنشخردب هریت 

هب دنلانب ، وگب  اهدور  هب  دنباتشب ، وگب  اه  نافوت  هب  دنـشورخب ، وگب  اهایرد  هب  دنفاکـشب ، وگب  اه  هوک  هب  دنیرگب ، وگب  اهربا  هب  ایادخ !
! دنزیرب کشا  وگب  تانئاک  هب  دنرابب و  وگب  اه  نامسآ  هب  دنشوجب ، وگب  اه  همشچ 

.دنزابب گنر  نامنیمزرس  تبرغ  نازخ  هب  دنزیر و  ورف  ار  ناشیاه  گرب  هک  وگب  اه  تخرد  هب 

.دننیشنب نامنارای  گوس  رب  هک  وگب  اه  باقع  هب 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هب  .دنبایب  هرابود  یلوزن  نوملعت ،» ام ال  ملعأ  ینا   » هیآ ات  دـننیبب  نیمز  رد  ار  تا  هفیلخ  هک  وگب  ناگتـشرف  هب 
.دندیرفآ هسامح  شناوریپ  هک  وگب  ملسو  هلآ 

.دندرک اپرب  تمایق  شنایعیش  هک  وگب  مالسلا  هیلع  یلع  هب 

، تخیر البرک  تشد  رد  هک  ینوخ  نآ  زا  دشوج و  یم  اه  گر  رد  نانچمه  شنوخ  هک  وگب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب 

.دندیشک کلف  هب  رس  اهورس  مه  زاب  اما  دندیرب ، ار  اهورس  ناملاظ  ، دییور اهورس 

.تسا هتخیوآ  نامرکیپ  رب  شناتسد  هک  وگب  مالسلا  هیلع  سابع  هب 

! دنا هدرک  نامدیهش  هراومه  نونکات ، لیباه  زا  هک  وگب  رشبلاوبا  مدآ  هب 
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یمن گرم  زا  ام  .میوش  یم  بآ  عمـش  نوچ  هک  يرادنپ  میـشک ؛ یم  يدرد  هچ  ام  هک  یناد  یم  وت  تسا ! یگرزب  جـنر  هچ  ایادـخ !
هرابود ار  دوخ  ياج  دوش و  دوبان  ییانشور  میریگرب ، نتخوس  زا  لد  رگا  دنربب و  رس  ار  نامیا  ام ، زا  دعب  هک  میسرت  یم  اما  میساره ،

؟ درک دیاب  هچ  سپ  دراپسب ، بش  هب 

! دنامب هدنیآ  ات  میوش  دیهش  دیاب  رگید ، يوس  زا  میوش و  هدنیآ  دیهش  ات  مینامب  دیاب  وس  کی  زا 

! دوشن دیهش  ادرف  ات  مینامب  زورما  دیاب  مه  دنامب و  ادرف  ات  میوش  دیهش  زورما  دیاب  مه 

.میوش دیهش  هرابود  ات  میدرگ  هدنز  زاب  ادرف  میوش و  دیهش  زورما  ات  دوب  یهار  شاک  يدرد ! بجع 

ناـمرمک هک  راـگنا  .تسا  تبیغ  دـننامه  نتـشاد ، روضح  رواـی  راـی و  یب  نیمز ، تبرغ  رد  تسا و  راوـشد  ردـق  هچ  ندـنام  ایادـخ !
ندوب زا  هکلب  میرب ؛ یمن  جـنر  نامنارای  ندوبن  زا  ام  .تسا  هتـسشن  نام  هنیـس  رد  مغ  هتـسب و  ار  ناماه  تسد  درد ، ریجنز  هتـسکش و 

! میجنر رد  شیوخ 

! میا هدرم  ام  دنا و  هدنز  اهنآ  هک  میناد  یم  ام 

ییاضر هثدحم   -/ هژاو نیرت  نابرهم  - 

! هژاو نیرت  نابرهم  يا  ادخ !

« یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  « ؛ مأوت زا  نم 

.دوش یم  هتخاون  مدوجو  تارذ  مامت  رد  تسا ، رون  اب  تاقالم  گناب  هک  ناذا  ینامسآ  نینط  هدعو ، جنپ  زور ، ره 

.مراد تسود  يرگید  روج  ار  اه  هدعو  نیا  یلو  ینم ، اب  هشیمه 

.دوش یم  زاغآ  وت  اب  ممّلکت  هروس ، دمح و  اب  .مناهر  یم  یکاخ  يایند  نیا  زا  ار  میاه  قلعت  ربکا ، هّللا  اب 

دوبعم اب  هدنب  تلاح  نیرت  کیدزن  هک  هدجس  رد  تسوت و  تمظع  لباقم  نم ، حور  میظعت  عوکر ،

.میاس یم  وت  ییایربک  ناتسآ  هب  یگدنب  یناشیپ  تسا ،

تندوب و هناـگی  هب  منک  یم  رارقا  هراـبود  دهـشت ، رد  .مهد  یم  زاورپ  تا  یگدنـشخب  ِیبآ  يوس  هب  هنارتوبک  ار  مناتـسد  توـنق ، رد 
.دوب دهاوخ  میاه  هظحل  مامت  هاگهانپ  تدوجو ، هک  ییوت  اهنت  هک  مهد  یم  تداهش 
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رون و روآ  مایپ  ناتـسد  دهد ، یم  دـنویپ  هّللادـی  هب  ارم  هک  رون  زا  یناتـسد  هب  تا ؛ ینامـسآ  ياه  همغن  روآ  مایپ  هب  مهد  یم  مالـس  و 
.ینشور

« تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع  « ؛ وت هتسیاش  ناگدنب  مامت  هب  مهد  یم  مالس  و 

.تسا هتشاد  هاگن  راوتسا  نیمز ، رب  ارم  هک  تسا  ندوب  وت  زا  نیا  مأوت و  زا  نم 

ملاع رادم  مشاب و  نیمز  يور  رب  وت  هفیلخ  هک  نک  نانچ  ایادخ !

.مأوت هدنب  هک  نیا  زا  ملابب  نم  ناگتشرف و  هکئالم و  رب  ینک  رخف  وت  ات 

یجنپ هجیدخ  / ما هدمآ  وت  هاگشیپ  هب 

یجنپ هجیدخ  / ما هدمآ  وت  هاگشیپ  هب 

! باّوت ای 

! شاب اریذپ  هتساخرب ، سامتلا  هب  تا  ینابرهم  تیاهن  یب  عافترا  ات  هک  ار  مراسمرش  ناتسد 

.دندش مگرزب  کچوک و  ياه  مرج  کیرش  دنداد و  يرای  هانگ  باکترا  رد  ارم  هرامه  هک  یناتسد 

ریهطت تتمارک ، تباجا و  ناراب  رد  ریذپب و  ار  مدان  ِراکهانگ  ناتـسد  نیا  دندیبوک ؛ اّنمت  هب  ار  وت  هناخ  رد  زج  اهراب ، هک  ییاه  تسد 
! امرف

! تائیطخلا ِرفاغ  ای 

، يدومرف شا  یهن  وت  هک  هچ  نآ  ياشامت  هب  ار  دوخ  اهراب ، اهراب و  هک  ینامـشچ  ما ؛ هدروآ  وت  هاگـشیپ  هب  ار  مراکاطخ  ياـه  مشچ 
نیگآرهز ياهریت  فیدر  رد  ار  شیوخ  دولآ  سوه  ياه  هاگن  تخاس و  هدولآ 

داد رارق  ناطیش 

هاگن تسا و  هدـیرب  همه  زا  عمط  مشچ  هک  ار  سمتلم  ناگدـید  نیا  کنیا  تسیرگن ؛ وت  يارب  دیـسارهن و  وت  زا  زگره  هک  ینامـشچ 
نامهیم تنارفغ  وترپ  زا  يا  هولج  هب  ریذپب و  ار  هتخود  وت  مرک  هب  اهنت  دیما ،

! امن

! تاوْصَْالا عماس  ای 

، تسین يا  هزادنا  ّدح و  ار  شا  يراسمرش  جوا  هک  ار  منابز 
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.ریذپب ار  مدان  ِرازآ  مدرم  نابز  نیا  شاب ؛ اریذپ 

! امرف شریهطت  شیوخ  ینسُح  ءامسا  روضح  هب  و 

! نیِفئآخلا ناما  ای 

کیرات هب  درب  یم  ارم  دوب و  نازیرگ  وت  زا  هشیمه  هک  ار  ناوتان  ياهاپ  نیا  هدروآ ، هانپ  وت  ناتـسآ  هب  کنیا  هک  نازرل  ياه  مدـق  نیا 
هب شخبب و  توق  نازرل  ياهاپ  نیا  هب  شاب ؛ اریذـپ  ار  هدـمآزاب  هدنمرـش  ياـه  مدـق  نیا  تلاـهج و  ياـه  هرد  هب  غارچ ، یب  ياـهراز 

! شاب شیامنهار  میقتسم  طارص 

! ْتاّیِفَخلا َِملاع  ای 

سابل منت  رب  هک  یناـهانگ  رایـسب  هچ  نم ! یتسه  هب  همه  زا  رت  هاـگآ  يا  نم ! هب  مدوخ  زا  رت  کـیدزن  يا  نم ! هب  مدوخ  زا  رتاـناد  يا 
رایتخا مسفن ، شکرس  نسوت  دنا ؛ هتخاس  مناشیرپ  رایـسب  هک  يزارد  ياه  سوه  رود و  ياهوزرآ  هچ  دنا و  هدناشوپ  يراوخ  ّتلذ و 

ما یناشیرپ  ایآ  ایادخ ! دزادرپ ؛ یم  ارَچ  هب  هدیشک و  كرـس  یهاگارچ  ره  رد  دناشک و  یم  دراد  لیم  هک  اجک  ره  هب  هدوبر و  نم  زا 
!؟ وت فطل  مرک و  ناتسآ  رد  زج  تسه ، یناماس  ار 

! تراکهانگ هدنب  نیا  وت و  نیا  کنیا  نم ! رگ  نایصع  سفن  نیا  وت و  نیا  کنیا ،

مادقا ینارماک  مرکا  / هدروخ ناراب  ياه  هزبس  يادخ 

!؟ منک دنلب  وت  هاگرد  زج  وس ، نیمادک  هب  ار  مشیاین  ِيالاب  هشیمه  ياه  تسد  ایادخ !

!؟ مزادگب یشتآ  هچ  اب  وت ، قشع  زج  ار  ملد  مزاونب و  هک  يارب  وت ، زج  ار  مدوجو  یقیسوم 

!؟ میارایب زاوآ  نیمادک  اب  وت ، ياون  زج  ار  مناج  ِشوگ  مزودب و  قفا  نیمادک  هب  وت ، دیما  زج  ار  ممشچ 

دنتـسه یتایآ  همه ، همه و  هناتـسم ، ياه  همغن  هدییور و  هزات  ياه  تخرد  هدید ، غاد  ياه  قیاقـش  هدروخ ، ناراب  ياه  هزبس  ایادخ !
تاذ شیاتس  دنیامن و  یم  رتدنلب  هچره  ار  تتمظع  ِماب  يادنلب  هک  كانبات 

.رتشیب هچ  ره  ار  تیاتمه  یب 

.زیر ورف  ام  رس  رب  زیچان ، دنچره  ار  تتمحر  سپ  زیچان ؛ وت  تمظع  ربارب  رد  زیچ  همه  زیچ و  همه  رگنایامن  وت ، ِتاذ  وترپ  هرذ  ره 
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ناور ما  هدرک  اعد  ریت  هنارک  ره  زا  »

« دوش رگراک  یکی  هنایم  نآ  زک  دشاب 

قفا یتخاس و  يراج  تا  هنارک  یب  تمحر  يایرد  هب  تتبحم  نیمزرس  زا  ار  تتفأر  رابیوج  هک  ینآ  وت 

.نکم ترهق  ِنازوس  يامرگ  ِریسا  ار  ام  سپ  يدنایامن ؛ ام  هب  ار  تتمارک 

رورغ ریسا  ارم  سپ  تسوت ؛ ِنآ  زا  تسه ، هچره  ارم  تسوت و  هاگن  ورگ  رد  مناج ، حور و  يافش  ءافـش » ُهرکذ  ءاود و  ُهمـسا  نم  ای  »
.نکم توخن  و 

هتشر ددنبرب و  تخر  نم  هدیمر  ِلد  زا  دیما  نیا  راذگم  تسا ؛ نم  رظتنم  هشیمه  ِنامشچ  رد  دیما  ِشیور  مکشا ، ياه  هرطق  لوصحم 
.دلسگب نم  لایخ 

.زاس راشرس  تنافرع  لالز  زا  ار  مسفن  ِرهوگ  زاونب و  تشهب  زا  یمیسن  اب  ار  مناج  ِماشم  ناراودیما ! ِدیما  يا 

ِعیفر هّلق  زا  نامز و  يانگنت  رد  ناکم ، یکیرات  سپ  زا  مراد ! تتـسود  هک  منزب  دایرف  مشاـب و  مهاوخ  یم  تسا ؛ سب  مندوبن  ایادـخ !
.رتدنلب ار  وت  مان  تمظع  منزب و  دایرف  دنلب  ار  مدوخ  یگدوهیب  شیاین ،

هدیدان ياهوزرآ  یّتح  هدـیبلطان و  ياه  تمعن  رکـش  مهاوخ  یم  .منزب  دایرف  ما ، هتفگن  ار  هچ  نآ  منکـشب و  ار  اهراصح  مهاوخ  یم 
.مروآ اج  هب  ار 

نادرگ شیدنا  رکش  میناسآ  رد  »

« نادرگ شیپب  مساپس  يراوشد  هب 

وت هک  تسا  یسک  قیال  هن  سپ  دراد ؛ یمناو  یتسپ  هب  ارم  زگره  متراقح  یلو  مراخ ، زا  رتریقح  ایادخ !

.يدناوخ شتاقولخم  فرشا 

تـسد هاگ  چیه  مدش و  یمن  یهت  ربص  زا  هاگ  چیه  ات  مدوب  گنـس  نم  شاک  تمواقم ؛ تسا و  ربص  هوسا  گنـس ، دنیوگ ، یم  همه 
.مدز یمن  نارفک  هب 

مناهانگرب یشومارف  رابغ  مرب ، یم  الاب  تا  هنارک  یب  يوس  هب  ار  میاه  تسد  هک  ماگنه  نآ  رد  ایادخ !

ِنادزی يا  اتمه ! یب  كاپ و  يادـخ  يا  .نادرگ  افوکـش  شیپ  زا  شیب  ملد  رد  ار  تتبحم  لـگ  میاـهوزرآ ؛ رب  تمحر  رون  زیر و  ورف 
! اتکی
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تسا یتحار  ار  مرس  وت  تسد  ریز  »

تسا یتیآ  یشخب  رکش  رد  وت  تسد 

رادم رب  نم  ِرس  زا  دوخ  هیاس 

« رارق یب  مرارق ، یب  مرارق ، یب 
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( نیمز ) شنیرفآ

يوسوم رغصا  یلعدیس  / یتسه راز  هولج  سوواط 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / یتسه راز  هولج  سوواط 

هک هدوب  نیا  نیمز ، شنیرفآ  هناهب  اهنت  تقلخ ، هدرپ  رب  ییوگ  یبآ ! زبس و  دیفس و  یتوارط  اب  ریگمشچ و  یگ  هنیگنر  اب  ابیز ؛ يابیز 
! اه ناشکهک  سوواط  دشاب ؛ یتسه  راز  هولج  سوواط  »

ناس هنییآ  ریمـض  لثم  ینطاب  دراد ؛ ریذپانانف  ینطاب  شریذپانف ، رهاظ  اب  تساه و  ناشکهک  رد  گنر ، راز  هولج  هک  يزانط  سوواط 
! ناقشاع نافراع و 

! نیمز

: دنک یم  شفیصوت  نینچ  ناراگزور  ِفراع  نیرت  قشاع  تسا ؛ قشع »  » يامن وشن و  لحم  هک  ینیمز 

ربارب رد  نتورف و  هلالج » ّلج   » دـنوادخ نامرف  ربارب  رد  نیمز  .دـشک  یم  ود  رب  ار  نآ  ناور ، زبس و  ییاـیرد  هک  دـیرفآ ، ار  نیمز  «و 
(1) «. تسا میلست  هشیمه  شا  يدنوادخ  هوکش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناقـشاع  ياه  شیاین  برطم  تسا و  یلزا  لازی  ـال  شاّـقن  ياـه  تسد  یّلجت  راز  هولج  هک  ینیمز  نیمز ؛
! مالسلا هیلع  یلع  ملسو و 

« قفش  » هدرپ رب  ار  نیمز  ِلد  شتآ  زور ، ره  هک  یبورغ  تساروشاع ؛ بورغ  هنییآ  هک  ینیمز  نیمز ؛

! دبوک یم  اه  لد  لحاس  رب  ار  ناگتشرف  هحیص  دزیوآ و  یم 
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! تساوح نیزح  ییالال  راگدای  مالسلا و  هیلع  مدآ  تبرغ  نامدای  هک  ینیمز 

(1) «! اداهِم َضْرَْالا  ِلَعَْجن  َْملَا  : » تسا شمارآ  ریرس  شیاسآ و  دهم  هّللا ، تفرعم  سوماق  رد  هک  نیمز 

اـشامت هب  ار  هلـالج » ّلـج   » قـح ترـضح  یلازی  ـال  رنه  تخوـمآ و  ناـسنا  هب  ار  يدـیحوت  لاـمج  یـسانشابیز و  تفرعم  هـک  ینیمز 
تنیز و اب  هدرک و  توعد  يداش  رورـس و  هب  ار  همه  اه ، گرب  لگ  كزان  شوپ  نت  ابیز و  ياه  غاب  هلیـسو  هب  نیمز  سپ  « ؛ تشاذگ

، هدروآ دجو  هب  ار  همه  نانک ، رخف  اه ، لُگ  ِرویز 

(2)« .درک هدز  تفگش 

، ناکدوک ياهوزرآ  هب  ندیسر  يارب  ار  زبس  ياه  هداج  و  ناقـشاع ؛ ياشامت  يارب  ار  ناراشبآ  نافراع ؛ هتفـشآ  ماشم  يارب  ار  اه  لگ 
اه گنر  دوهش  كاردا و  ار  تشد  تمظع و  مّسجت  يارب  ار  ایرد  دیرفآ !

! دیرفآ

! ناگدنرپ ِيراج  یقیسوم  يارب  ار  ناتخرد  ناوهآ و  رتسب  ِیمرن  يارب  ار  نمچ 

(3) .اَِهقُرُط ِّداَوَج  یلَع  َنیِِکلاَّسِلل  ِراَنِْملا  َماَمَأ  َو  اَهِماَفآ ، ِیف  َجاَجِفلا  َقَرَخ  َو  ِماَْعنَْاِلل ، اقْزِر  مانَْاِلل و  اغِالب  َِکلذ  َلَعَج  «َو 

هدیـشک نامـسآ  تمـس  هب  اه  لگنج  هدروآرب و  رـس  اه  هوک  دزادرپب ! امن  وشن و  هب  دناوتب  قشع »  » هک ار  یبسانم  هاگیاج  دیرفآ  و  ... 
حیبست  » هب اه  سونایقا  .دـندرپس  يرانق  زیگنارحِـس  همزمز  هب  لد  ناراـبیوج ، هتـشگ و  ناوهآ  هاـگن  ياـشامت  قرغ  اـه ، نمچ  دـندش ؛

ِیف اّم  ْمَُکل  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  : » دناوخب هک  دناوتب ، دشاب و  یـسک  ات  دنتفرگ ؛ ندیـشوج  قشع ، ِلد  زا  اه  همـشچ  دندیـشورخ و  دـیحوت »
(4)« اعیمَج ِضْرَْألا 

! تانیاک رد  يراج  ياوه  نیرت  نیگآرطع  هب  اه ، هبذاج  نیرتابیز  هب  اه ، گنر  نیرتابیز  هب  دش  هتسارآ  نیمز ،

يابیز دورس  شراشبآ ، یقیسوم  شیایرد ، هراوهاگ  شرابیوج ، همزمز  شیاهرفولین ، صقر 

(5)« .اشاِرف َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يذَّلَا  : » ینعی شیاه ، بش  زیگنا  لد  توکس  ناگدنرپ و 
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.دنارورپب ناماد  رد  ار  یهلا » قشع  ، » لد دوش و  هتخادرپ  هتخاس و  لد ،» ، » شلِگ نیگآرطع  هریمخ  اب  ات  دش ، هدیرفآ  نیمز 

« زامن  » رطع و  هلالج » ّلج   » دنوادخ دای  زا  هدنکآ  هداهن و  كاخ  نیگآرطع  ریرس  رب  رس  قشع ، تیاهن  زا  قشاع  ات  دش ، هدیرفآ  نیمز 
! لصو يالاو  ماقم  تسا و  تسود  ترضح  هب  قشاع  تدارا  ِنازیم  هک  يزامن  ددرگ ؛

! دشاب اه  ناشکهک  رد  هار ، ناگدرک  مگ  يامن  تهج  دنوادخ -  رارسا  قودنص  نیا  هبعک - ، ات  دش ، هدیرفآ  نیمز 

! دنیامن ناهنپ  اه  هاگن  زا  ار  شیوخ  دوجو  ياه  یتساران  یتوسان ، ماسجا  ات  دش ، هدیرفآ  نیمز 

! دزارفا یمرب  دق  اه ، هاگن  ربارب  تلادع ، يوزارت  هک  هاگ  نآ  دنلابب ؛ شیوخ  تقادص  هب  هدز ، لوات  ياه  تسد  ات  دش ، هدیرفآ  نیمز 

! دنیشنب اشامت  هب  كاخ ، هنییآ  رد  ار  شیوخ  ياه » یبوخ  اه و  يدب   » دناوتب یسکره  ات  دش ، هدیرفآ  نیمز 

گنر سوواط  ار ، یتسه  راز  هولج  هک  نیا  ات  یبآ ! زبس و  دیفس و  یتوارط  ریگمشچ و  یگ  هنیگنر  اب  ابیز ، يابیز  دش ؛ هدیرفآ  نیمز 
! یتسه هناخ  هنییآ  سوواط  قشع ، راز  هولج  سوواط  دشاب ؛ عیدب  ياه 

یتیاده نیسح  / ّدح یب  تواخس  اب  يا  هیاد 

.تسا هداد  هیکت  شنیرفآ  رادیاپ  ناهنپ و  ياه  هناش  رب  ار  شیوخ  هراومه  شخرچ  نیمز ،

.تساه لاس  نیا  فوشکم  زار  نامسآ ، یئرمان  دنلب و  ياه  نوتس 

رب تقلخ ، زارد  رود و  ياپ  ّدر  .تسا  هداتسیا  نشور  ياه  هزاورد  هناتسآ  رب  گرزب ، يا  هفسلف 

.دوش یم  زاغآ  ماجنا ، یب  ياه  هداج 

.تسکش دهاوخ  ار  اه  هراوید  ریگ ، ملاع  گنگ و  یبارطضا  دنا و  هدش  اهر  تخس  ياهدایرف 

.تسا هدش  رهم  ياه  هرفس  ندرتسگ  ياّیهم  ردام ، ِنیمز 

ص:19

هرامش 56 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


.باتفآ يوجتسج  رد  تشاد ؛ دهاوخ  همادا  گرزب ، رفس  .دیازفا  یم  هنشت  كاخ  شطع  رب  اهایرد  بآ 

.تشارفا همیخ  ناش  هشیمه  يارسرس  رد  راهب ، دش و  هدیرفآ  اه  نیمزرس 

.دوش یم  رارکت  رارکت و  تارک ، کیرات  ترپ و  ياه  هبل  رب  دنوادخ  شنیرفآ 

ریز يا  هرطاخ  .دنز  یم  دنخبل  یئرمان ، رادیاپ و  ياه  نوتس  يراوتسا  هب  راگدرورپ ، دیآ و  یم  شک  رود ، کیدزن و  ياه  ناشکهک 
نیلوا تسا ؛ شمارآ  تسخن  زار  نیمز ، .دخرچ  یم  دخرچ و  یم  نم  ياپ 

بآ يوداج  اب  نارگن ، ِردام  کی  ناگمه ، هداشگ  ياه  تسد  زا  رت  نابرهم  ّدح ، یب  تواخس  اب  يا  هیاد  ندنارورپ ، نابرهم  هراوهگ 
، اهادرف ات  اهزورید  زا  فتک ، رب  جنر  تبالص و  راوهوک  اب  مشچ ، رد  ناور  ياه 

.اه مدآ  هودنا  رادرامیت 

زا زیربل  ییاه  مشچ  اب  .اه  تنایخ  اه و  نوخ  یخلت  اب  .اهزواجت  اه و  نتخات  لوات  اب  تانئاک . -  یناشیپ  بوکدگل -  يا  هنهپ  نیمز ؛
.اه هاگارچ  اهراغ و  رد  تدابع  یقشاع و 

.تساه هقعاص  گنز  هب  شوگ  اهوسارف ، رد  شیوخ ، هراومه  شخرچ  اب  نیمز ،

.تفگ نخس  كاخ  یباتفآ  نحل  اب  دیاب  نیمز  زا  .میوج  یم  يا  هزات  نابز 

ینوطالقس میرم  / ...لاسنهک ردام  نیا  و 

ینوطالقس میرم  / ...لاسنهک ردام  نیا  و 

...دیسر نیمز  شنیرفآ  تبون  سپ  ... 

...ْتَحِطُس َْفیَک  ِضْرَْالا  َیِلا  َو 

تخرد ناراب و  زا  هدرتسگ  يا  هرفس 

یهام هدنرپ و 

دیشروخ یگیاسمه  رد  يا  هرایس 

شوماخ نادرگرس و 

شیاه هناش  راوهوک  رب  هک 
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اه هرد  اه و  لگنج 

! اداهِم َضْرَْالا  ِلَعَْجن  َْملَا  دنتشارفا ؛ همیخ 
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جاوما زا  نابنج  يراوهاگ 

ار سونایقا  رازه  ینافوت  شمارآ  هک 

درشف شوغآ  رد  اج  کی 

شوماخ يا  هرایس 

رد هدنور  ینشور  رازه  تحارص  هب 

شا یناشیپ 

زبس هرجنپ  رازه  یهاگآ  و 

شیاه مشچ  رد 

هرخص گنس و  قبط  قبط  اب  ینز ؛

هفوکش لگنج و  دبس  دبس  و 

شود رب  هزوک  ایرد  ایرد  و 

نشور یهاگآ  نیا  ... 

لاس اهدرایلیم  یمیدق  جنر  هک 

شا ینابرهم  هچقب  رد  ینیشن ، خوک  یگدنز 

ییاوتسا ياسرف  تقاط  يامرگ  رد  یبطق و  ياه  فرب  كالوک  رد  هدیچیپ 

هدنشک ياه  نافوت  زا  نارگن  روبص  نیا 

شود هب  هناخ  نز  نیا 

بونج ات  لامش  زا  هتفهن ؛ شیاه  مشچ  رد  یگتسخ ، ایرد  رازه  مطالت  هک 

ار يردب  رد  لاس  ياه  لاس  ِرود  تارطاخ  و 

برغ ات  قرش  زا  نابایب ، نابایب 
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شتآ هلولگ و  رابگر  ریز 

تسا هدیود 

زبس یمین  هرک  نیا  نیمز ؛

یبآ یمین 
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شوپ هلعش  يرتسکاخ و  یمین 

یگنسرگ یمین  هرک  نیا 

یگنشت یمین 

هدنشک ياه  مخز  رد  هلاچم  هرک  نیا  نیمز ؛

گرم نوخ و  لباقم  رد  هداتسیا  نانچمه 

یتخبشوخ نادرگرس  هراومه  هرایس  نیا  نیمز ؛

نایصع یچوپ و  رد  هدنهج  نایرج  نیا 

گرم رد  هتفر  ورف  شمارآ  نیا 

موادم مخز  نیا 

مامتان یگنهرب  نیا 

تیصعم زا  كانتملظ  هرک  نیا  نیمز ؛

اه یبوخ  اه و  یتشز  هراومه  ناتسروگ  نیا 

یتخبدب جنر و  ياه  هنیفد  زا  هتشابنا 

نونکا یبادرم  تارطاخ  رد  هدش  شومارف  ییابیز 

هتخوس هرهچ  هایس و  یمین 

هدیکورچ يرتسکاخ و  یمین 

لفاغ هتفر و  ورف  باوخ  رد  یمین 

یتخبشوخ يداش و  یکدنا  زا  غیرد  یمین 

هانگ تراجت  ياهرازاب  مرگرس  یمین 

کچوک ياهوزرآ  لایخ  رد  یمین 
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ینابرهم نامیا و  راوآ  ریز  یمین 

یشاپورف هناتسآ  رد  یمین 

هدننکش يا  هشیش  ياه  جرب  يایور  رد  یمین 

؟  ...نورظنی الفَأ  دیرفآ ...  ار  نیمز  هاگ  نآ  و 

ناراب دور و  زا  رت  فیطل  یناتشگنا  رس  اب 
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: زا هدرشف  یتاقبط  رد 

كاخ گنس و 

شتآ بآ و 

گنرد گنر و 

شقن رد  شقن 

...أداتْوَا لابِْجلا  َو 

هدنبوک یخیم  نانوچ 

اه یتفگش  زا  یهوبنا  رد 

هنوپ هشفنب و  زا  زیربل 

روگنا بیس و  زا  راشرس 

هدنرپ نوتیز و 

گرگت فرب و 

هام نابرهم  یگیاسمه  رد 

نامسآ راوید  هب  راوید 

نامیا ینشور  يادنلب  رب  هداتسیا 

سونایقا سنج  زا  یتاذل  اب 

، حبص تخرد ،

...رِّکَذُم َْتنَا  امَّنِا  ْرِّکَذَف 

؛ یمدآ نیا  زا  تفگش  و 

! مادُم یشومارف  نیا 
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، هتخیسگ ماگل  ياه  هشیدنا  نیا  زا  تفگش 

رگناریو ياه  تسد  نیا 

لامدگل ياه  مدق  نیا 

، رگ بوشآ  نابز  نیا 
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! یساپسان همه  نیا  زا  تفگش 

...

دش نیمز  شنیرفآ  تبون  سپ 

هدنکارپ هراق  جنپ  رد  گنهامه ، تقلخ  نیا 

ادیپ ناهنپ و  ياه  هریزج  رامش  یب  رد  فرگش ، یگنهامه  نیا 

نابرهم شوغآ  نیا  نیمز ؛

يدبا هاگ  مارآ  نیا 

یمدآ هدنرپ و  هایگ و  هاگ  نتسر  نیا 

روجاو روج  تارذ  و 

!؟ ...نوُرُْظنَی الَفَأ 

ار چیپاچیپ  رّودم  زیگنا  تفگش  نیا 

ار فوشکمان  هدمآ  الاب  هتفر و  ورف  نیا 

!؟ نامسآ هب  ور  ار  هداتسیا  نیمز  نیا 

!؟ دینیب یمن  ایآ 

درک زاغآ  ار  نیمز  و  ... 

« ضرالا وحد   » رد

یتسه يادنلب  هب  يا  هطقن  زا 

ملاع تیزکرم  زا 

ینابرهم تیزکرم 

نیمز و 

هرامش 56 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


نشور هناخ  نامه  زا 

تفرگ دادتما 

میهاربا هک  يا  هطقن  زا 
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تشخ تشخ  ار  شیانب  گنس 

لد ناج و  اب 

درب الاب 

نشور يا  هطقن 

شوماخ يا  هطقن 

زبس يا  هطقن 

نادنبخی يا  هطقن 

اهرادم مامت  زا  رتالاب  يا  هطقن  و 

...

یمیقم بیبح  / هدروخ لاس  ریپ  نیا  نیمز ؛

هماج راهچ  اب  نودرگ ، درگ  نیا  زور ، نامه  زا  هدـش و  داز  ناسنا  .درک  زاغآ  ندـیدرگ  نیمز  تفای ، نایاپ  هک  تقلخ  زور  نیمـشش 
نارفاسم ام ، دنک و  یم  رارکت  نانچمه  ار  یگشیمه  یچوک  شتارطاخ ، نادمچ  رد 

.میتشگ راب  یب  رارکت  نیا  تیاهن  یب 

شا هرهچ  زا  ار  نازخ  درز  گـنر  لاـس ، ناـیلاس  اـت  میهن ، یم  شغاد  ياـه  تسد  رب  ار  ناـمیاه  ماـگ  نیمز ، زبس  شود  رب  راوس  اـم 
.میهد مالس  شدیپس  هرهچ  رب  مییادزب و 

.دنک داش  ار  ناگمه  لد  ات  تسا  نآ  رب  نارفاسم ، مدمه  نیمز ، و 

، هاگ دراپس و  یم  لد  وا  مخش  ياه  هبرض  هب  ودنز  یم  دنخبل  زرواشک ، مدرم  هتسب  هنیپ  ياه  تسد  هب  هاگ 

.درامش یم  ار  زور  ره  هتسخ  نارباع  ياه  ماگ 

ار وا  يافـص  ینابرهم و  نارک ، یب  ياهایرد  دشک و  یم  نایناهج  خر  هب  ار  راوتـسا  ياه  هوک  وا ، مشخ  هک  هدروخلاس  ریپ  نیا  نیمز ،
رد اهایرد و  يانفرژ  رد  اه و  هوک  زارف  رب  تساج ، نیا  دروآ و  یم  دای  هب 
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ینک ساسحا  ار  ادخ  يوب  یناوت  یم  وت  هک  ناتسمز ، -  زییاپ ، ناتسبات ، راهب ، نیمز -  گنراگنر  هناگراهچ  هماج  دوپ  رات و 

هایـس دیپس و  ار  شیوخ  يوم  نادرگ ، هشیمه  یبایـسآ  رد  هک  تساه  لاس  اه و  لاس  كاخ ، گنر  هب  لاسنهک  يانـشآ  نیا  نیمز ، و 
، ناراب تسا و  ناراب  غیرد  یب  شهاوخ  نیمز ، هدیکشخ  ياه  بل  دنک ، یم 

نامسآ هقشاعم  تسابیز  هچ  دهد و  خساپ  كاخ ، یکاخ  راظتنا  هب  ات  دنک ، یم  هلی  نیمز  رب  ار  دوخ  باتش  اب  نیمز ، يا  هناسفا  قشاع 
! نیمز و 

، ناسنا تسا و  هدوب  ناراب  نابرهم  نابزیم  هاگ ، یب  هاگ و  ياهدـنخبل  اـب  اـهراب ، اـهراب و  زبس ، هچره  يا  هروطـسا  رداـم  نیا  نیمز ، و 
.یکاخ هرک  نیا  يارب  تسانشآ  یمان 

یم راصح  رد  ار  ادـخ  دازآ  نیمز  هاگ ، هک  ینایمدآ  تسا ؛ ناـیمدآ  نیا  ياـهوهایه  زا  زیربل  بش ، هب  اـت  زور  ره  نیمز ، ياـه  شوگ 
، روجنر هتسخ و  نیمز  هک  تساج  نیا  .نامیس و  نهآ و  گنس و  زا  دیآرب ، هزات  هب  هزات  ياه  جرب  نآ ، اب  یشوغآ  مه  زا  ات  دنهاوخ ،

.دشک یم  مه  رد  هرهچ  نیگنس ، يراب  لمحت  زا  ناوتان 

.دنا نودرگ  هدیشک  جنر  نیا  هتفهن  ياهدایرف  ياه  هراوگنس  اه ، هّرد 

.تسا و هدرک  زاب  ناـیکاخ  نیا  زا  کـی  ره  يارب  ییاـج  دوخ ، یکاـخ  شوغآ  رد  دسانـش و  یم  بوخ  ار  دوخ  سنجمه  نیا  نیمز ،
، دوـخ ریپ  نهذ  رد  نیمز ، .دـیناشوپ  ناـج  هماـج  ار  نیمز  نیمه  زا  كاـخ  یتـشم  يزور ، هک  وا  تسا ؛ نیمز  راـگدرورپ  هدـعو  نیا 

يا هتساخرب  اعد  هب  زبس  ياه  تسد  دیاش  نیمز ، زا  هایگ  شیور  .تسا  هدز  کلپ  نایمدآ  اب  هارمه  ار  يرایسب  نیریـش  خلت و  تاظحل 
.دنک یم  تساوخرد  نایکاخ  يارب  ار  هشیمه  یباداش  يزبس و  اتکی ، قلاخ  زا  هک  تسا 

يریدق نیسح  دمحم  / نابرهم يردام  ، نیمز

يریدق نیسحدمحم  / نابرهم يردام  نیمز ،

درب و یم  سفنا  قاـفآ و  رفـس  هب  ناـگیار  ار  شرفاـسم  اـهدرایلیم  هک  تسا  یتسه  ییاـضف  هنیفـس  نیرت  گرزب  نیرتزهّجم و  نیمز ،
دوخ ریاخذ  یتمیق و  ياه  گنس  هک  تسا  یناهج  کناب  قودنصواگ  نیرت  گرزب 

.تسا هدرک  زادنا  سپ  اه  هوک  تخس  لد  رد  ار 
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اهنت درادن و  یتخوس  تبحم ، زج  هک  تسا  يا  هرایس  نیمز ، .شیاعم  همشچ  نیرت  ناشوج  تسا و  شیاسآ  دهم  نیرت  تحار  نیمز ،
.دشک یمن  تسد  يا  هظحل  دوخ ، يزور  هنابش  راک  زا  یگتسخ ، چیه  یب  .دنک و  یم  فاوط  قشع  هداج  رادم و  رد 

رد ار  نوگانوگ  ياه  يزبس  اه و  هویم  تابوبح ، هک  تسا  هقوذآ  رابنا  نیرت  عیـسو  ناگدنرپ و  یللملا  نیب  هاگدورف  نیرت  نما  نیمز ،
.دنک یم  میدقت  تاقولخم  هب  مایا ، لصفراهچ  نشج 

منیو هت  ارحص  مرگنب  ارحص  هب 

منیو هت  ایرد  مرگنب  ایرد  هب 

تشد ورد  هوک  مرگنب  اج  ره  هب 

منیو هت  انعر  تماق  زا  نوشن 

سرد تربع و  ياـهرد  نآرق ، ریبـعت  هب  هک  یتارطاـخ  دراد ؛ ناگتـشذگ  یندـید  تارطاـخ  زا  یموبلآ  شیوخ ، هنیـس  رد  نیمز  و  ... 
(1)« َنیمِرْجُملا ُهبقاع  َناک  َفیک  اُرُظنُأف  ِضرالا  یف  اوُریس  ُلق  : » تسا هدوشگ  ام  يور  هب  ار  يزومآ 

هک ییایر  یب  نافراع  دـنا ؛ هتفرگ  تیدوبع  رهُم  زا  ار  دوجـس  هسوب  نیرت  هناقـشاع  هک  تسا  ناتـسرپادخ  هداجـس  نیرت  كاـپ  نیمز ،
یهلا تایآ  رد  رکفت  هناخ  ِغارچ  ار  ناگراتس  فقس و  ار  نامسآ 

.دنا هدیزگرب 

ياه هشوگ  زا  کـشا  ياـه  همـشچ  اـهنآ ، قشع  هب  هتفرگ و  دوخ  مارآ  شوغآ  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  تسا  یناـبرهم  رداـم  نیمز ،
.تسا هتخادنا  هار  هب  دوخ  نامشچ 

کیالم یناگیاب  رد  هشیمه  يارب  دوش و  یم  يزاب  نآ  رد  اـم  دـب  بوخ و  یگدـنز  يویرانـس  هک  تسا  يدنتـسم  ملیف  نیمز ، يرآ !
.دوش یم  ظفح 
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رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

يدیعس دمحم  / نامسآ نیمز و  لاصتا  هطقن  یلع ؛

.دوب ییاهنت  ناشکهک  مالسلا  هیلع  یلع 

.دنا هدوتس  ار  درم  ایرد  گرزب  نیا  ِتمارک  هک  ینانآ  دنتسین  مک 

.دننیب یم  ار  شود  رب  نابنا  هبیرغ  نیا  ِروبع  ِباوخ  بش  ره  هفوک  ياه  هچوک 

«! مأوت دنخبل  يوک  ِمیتی  نم  ! » الوم ای 

هک يدرم  دیشوج ؛ یم  شا  هنیس  زا  یهلا  تمکح  راس  همشچ  هک  ارچ  دنتسشن ؛ یم  شتمارک  هرفس  رـس  رب  تانئاک ، هک  يدرم  یلع ؛
.دندوب زجاع  نآ  كرد  زا  زین  شباحصا  یتح  هک  تشاد  تمظع  ردق  نآ 

.نک ام  لاح  ِلماش  ار  تتعافش  مینیبب ، زین  دوخ  ات  میا ، هدینش  رایسب  وت  ِتمارک  زا  الوم ! ای 

ِلماک هنیآ  غیلب ! ِدرم  يا  .دنتـسه  وت  زبس  ياه  هبطخ  رطع  شوهدـم  متاملک  یمامت  هک  مسیونب ، میوگب و  هچ  وت  ِفصو  رد  الوم ! اـی 
! تمارک
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.تسین نآ  راکنا  يارای  ار  یسک  هک  تسا  یباتفآ  وت  ِتیالو 

ندـش هطـساو  شـشخب و  .يداد  ریقف  ِدرم  هب  ار  هام  زا  يا  هّکت  شیوخ ، ِعوکر  رد  هک  یماگنه  يدوب ؛ ییاهنت  ناشکهک  وت  یلع ! اـی 
اراد دـناوت  یم  یلو »  » و ماما »  » اهنت هک  تسا  یماقم  یلاعت ، قح  ِتاذ  اـب  لاـصتا  مئاد و  تداـبع  اـب  ناـمزمه  دـنوادخ ، تمحر  يارب 

مالسلا هیلع  یلع  زج  ماقم ، نیا  دشاب و 

...دوب دناوت  یمن  ار 

ربمایپ زا  دعب  دوب ، مدرم  ِنیتسار  ِّیلو  یلع -  و  مدرم -  یهلا و  تّوبن  هلـسلس  دنویپ  هطقن  تسا ، نیمز  نامـسآ و  لاصتا  هطقن  ّیلو ،» »
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ناـمزاب یهت  ِتسد  هک  دـشاب  میا ؛ هدـمآ  وـت  ِهاـگرد  هب  هک  میتـسه  یناریقف  اـم  همه  مییوـت ، ِتمارک  ِنیگن  لـئاس  اـم  هـمه  ـالوم ! اـی 
يادـن هنوگ  نیا  هک  میـسانش  یمن  متـس  رپ  یکاخ و  ِناهج  نیا  رد  ار  رگید  يرد  وت  هناـخ  زج  میناوخ و  یم  تیـالوم  هک  ینادرگن ،

.دیوگ خساپ  ار  نالئاس 

نز یلع  هناخ  رد  نیکسم ، يادگ  يا  ورب  »

« ار ادگ  مرک ، زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / اهنت سای  لثم  یسک 

! ناج یلع  وت  رب  دورد 

هنیدم شوماخ  ياه  بش  يادصمه  يا  مالس 

.ناگراتس تبحص  مه 

انشآ هبیرغ 

! بیرغ يانشآ 

! ناج الوم 

یتسه ِدوبن  دوب و  ار و  خـیرات  گرب  گرب  ار ، كاخ  هرذ  هرذ  ار ، نامز  هظحل  هظحل  ار ، ایند  هشوگ  هشوگ  متـشگ ؛ ار  اـه  هژاو  ماـمت 
.متفاین ار  يا » هژاو   » وت زا  رت  مولظم  یلو  ار ؛
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ار یلع »  » و تلادع »  » ِریذـپان ییادـج  قیفلت  دـندش ، رکنم  دـندرک و  تدوخ  ییاهنت  سوبحم  ار  وت  تلادـع ،»  » مان هب  هک  ییاه  تسد 
: هک دندیمهفن 

« درادن انعم  یلع  یب  تلادع  »

« هفیقس  » هب ار  وت  ینمشد  رانید ، مهرد و  ششخرد  اب  دندش و  رکنم  ار  تا  ییاحیسم  ياه  تسد  هک  ییاه  تسد  داب  هتـسکش  يرآ !
.دندش هارمگ  ار  هتشون  رهوج  گرب  گرب  دنتسشن و 

ْمُه و  ریسفت ...«  زا  دیسرپ و  بارحم  دجسم و  زا  دیاب  ار  وت  .دید  ار  رهـش  یلاها  وت ، مشچ  اب  درک و  رواب  لد  میمـص  اب  ار  وت  هک  دیاب 
«! نوعکار

دنشاب مورحم  تندید  زا  ناشافخ »  » نیـشن هبارخ  ياه  مشچ  هک  تسین  وت  زا  هانگ  قیاقد ! ندنام  زور  ثعاب  يا  ناشخرد و  هعیلط  يا 
.تدنسانشن و 

یلع دناوخ  یم  زامن  رت  هدید  اب  »

یلع دناوخ  یم  زامن  رحس  هب  ات  بش 

دیتلغ یم  نوخ  هدجس  رد  هک  حبص  نآ 

!»؟ یلع دناوخ  یم  زامن  رگم  دنتفگ 

یلع راد  هدـنز  بش  ياه  مشچ  داد و  یم  ناشرازآ  ینامحر ، تایآ  فیرحت  ـالوم ، شود  مه  رهـش ، بیرغ  ياـه  بش  هک  هاـگ  نآ 
مه اه  بش  نامه  دیاش  تسا ، لوغشم  نآرق  تایآ  يدنب » هتـسد   » و قیقدت »  » هب رفاو  روش  قشع و  اب  هک  دندوب  دهاش  ار  مالـسلا  هیلع 

، الوم تمحر  همه  نیا  باوج  هک  دندرک  یمن  رّوصت 

«.! تسین يراک  وت  نآرق  وت و  اب  ار  ام  هک  شاب  تدوخ  نآرق  اب  درگرب و  : » درک نوخ  ار  الوم  رگج  هک  دشاب  یتالمج 

، ناراب دـش و  یم  نارابلگ  وس  راهچ  زا  رهـش  دنتخانـش و  یمن  اپ  زا  رـس  رهـش  ياـهراوید  تا ، یتوکلم  مودـق  نُمی  هب  هک  ناـمز  نآ 
، تیونعم زیوالد  هخفن  تسُش و  یم  ار  هّکب »  » هتفرگ كاخ  تروص 

! دنتسیرگ یم  ار  وت  دندش و  یم  ربخاب  تریدقت  زا  شاک  تشاد ، یماو  صقر  هب  ار  هبعک »  » ياپ ات  رس 

زونه هک  فیح  دنیامش ؛ نویدم  نانیـشن ، كاخ  تسامـش و  رطاخ  هب  تاوامـس ، تارک و  دوبن  دوب و  هک  تدوجو  تروضح و  ادنلب 
! يا هتخانشان  .تسا  زونه  هک  مه 
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ییاضر هثدحم  / هارمگ نامز 

؟ هاچ طقف  ارچ  وت  روبص  گنس 

؟ هاگرحس هتسخ  ياه  هقیقد 

یسیون یم  هّصغ  هرابود  ارچ 

؟ هام مسبت  رتفد  يور  هب 

هفوک درس  توکس  زا  هرابود 

هارمگ نامز  زا  يا و  هتشون 

هچ رگا  ما  هدورس  لزغ  اروت 

هار نیا  زا  تندورس  دوش  یمن 

یجنگن وت  هچرگا  ما  هدورس 

هآ مغ و  زا  رپ  هدورس  نیا  رد 
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باتفآ هعرج  کی 

نایمیکح تاداّسلا  زانهم  / ربا سپ  دیشروخ  رضحم  رد 

نایمیکح تاداّسلا  زانهم  / ربا سپ  دیشروخ  رضحم  رد 

ياه لد  رما ، نیا  اب  سپ  میتسه ؛ امش  ظفح  یپ  رد  ام  تسین ، هدیشوپ  نامسآ  نیمز و  ِکلَم  زا  هک  ییاعد  اب  (: » جع ) تّجح ترضح 
(1) «. دشاب نئمطم  مارآ و  ام  ناتسود 

هب ور  باذم ، ياه  هزادـگ  لثم  ما و  هدـش  رد  هبرد  ارچ  مناد  یمن  هک  منم  نیا  دوش و  یمن  مک  ام  ِرَـس  زا  هاگ  چـیه  وت  تمارک  هیاس 
.ما هتشگ  ریزارس  نیمز  ياه  هلاچ 

.دوش یم  داب  ینازرا  تناتسد ، رطع  مناخرچ و  یم  رس  یلو  دننک ، یم  هزات  سفن  تیاه  شزاون  يال  هبال  مناوسیگ ،

هب ار  نآ  تهاگن  ِقمع  ات  دوش  یم  رادـیب  ما  ییایرد  ترطف  ایآ  مناد  یمن  مرطاخ و  ناشیرپ  ناود و  ناود  بارطـضا ، توخر و  نایم 
؟ هن ای  دراداو  جّومت 

؟ هن ای  مسوبب  ار  تیاه  مدق  ياپ  ِّدر  ات  مبای  یم  ار  وت  روبع  يا  هّداج  ایآ  مناد  یمن 

وت همه ، نیا  اب  دزاس ...  یم  اهر  دـیدرت  توهرب  رد  ار  متقادـص  هناگیب ، دوخ  اب  ِنم  نیا  مرادـن ؛ ناـمیا  مدوخ  هب  مراد ، تسود  ار  وت 
.دنک ادیپ  ار  نتشیوخ  ات  ییاشگ ، یم  اعد  هب  بل  شیوخ ، زا  هدشمگ  نیا  يارب 

(2) اِنَتلوَد اِنناْطلُس َو  انِْکُلم َو  انِّزِع َو  یف  ْمِِهیْحَا  یهلا ! ییامرف : یم 

ام تلود  ام و  تموکح  ام ، کلم  ام ، تّزع  راگزور  رد  رادب  هدنز  ار  اهنآ  اراگدرورپ !
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یم بآ  تراقح  زا  دنروآ و  یمن  بات  اه  هنیئآ  دنوش ، یم  هنیئآ  اه  سونایقا  دـبات ، یم  زاب  راگزور  هنیئآ  زا  نادـیواج  یتّزع  ...ادرف 
.دنوش

، يدرک یمن  ناراب  هفوکـش  ام  رب  ار  تیاعد  تباجا  وت  درک و  یمن  سامتلا  وت ، ناماد  هب  تسد  ناماه ، هظحل  رگا  زورما  ...زورما  اـّما 
.تشاد دوخ  ِهار  هب  رس  نیمز ، هن  داد و  یم  ناشن  بش  هب  ار  شاوترپ  هام  هن  تسشن ، یم  دوخ  هناخ  رد  دیشروخ  هن 

.دیمهف یمن  ار  ناراب  ربا و  تسناد ، یمن  ار  زور  بش و  یسک  دنتفر و  یم  باوخ  هب  هناد  هناد  ناگراتس ،

، لگ موهفم  دز و  یمن  دـنخبل  يا  هناوج  .داهن  یم  یهابت  كاخ  هب  رـس  تخرد ، تخیر و  یم  ورف  شکـسرتم  لاـشوپ  نوچ  هعرزم ،
.دش یمن  نشور  زگره 

یگدنز هک  سب  دـناد و  یم  ادـخ  طقف  .دـمآ  یمن  ایند  هب  یـسک  بلق  کقاتا  رد  قشع ، دنتـشذگ و  یم  مه  رانک  زا  تشحو  اب  همه 
.تفای یم  شیاسرف  یشومارف ، ياه  قرو  يالو  تسکش  یم  هنوگچ  دید ، یم  دوخ  هب  يا  هعماج  هنوگچ 

دوش یم  رشتنم  وس  همه  شرون  دیشروخ ، هک  ینیب  یمن  ایآ  »

(1)« دریگ رارق  هدننک  روبع  ياهربا  سپ  رد  رگا  یّتح 

! دنز یم  لاب  متفرعم  عافترا  ات  طقف  نم ، جایتحا  مجاتحم و  وت  هب  ردق  هچ 

.دنوش یم  قشاع  ار  ینارک  یب  مزاورپ ، ياه  لاب  دریگب ، جوا  وت  هب  نم  زاین  رگا 
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( ظیغ مظک   ) ناج يالج 

یمیقم بیبح  / ربص هشیمه  هیاسمه 

یمیقم بیبح  / ربص هشیمه  هیاسمه 

زا ییاهر  يارب  دـیاش  نیگمـشخ ، ياه  هرطق  دربن  اه ، هنارک  ياه  هرخـص  رب  گنرد  یب  موجه  زا  سپ  ایرد ، یبآ  ياـه  بآ  شمارآ 
ندروخ ورف  سک ، چیه  هک  تسا  هدش  لدب  یمارآ  يراوس  جوم  هب  اه ، هرخص  راصح 

سپ شمارآ  هک  دنیب  یم  وا  تسانـشآ ! بوخ  هچ  ایرد ، هاگ  هب  هاگ  مشخ  اب  ریگ ، یهام  درم  تشادنپ و  یمن  ار  شیپ  یکدـنا  مشخ 
.تسا زاون  مشچ  ردق  هچ  ایرد ، نامسآ و  نارک  یب  یشوغآ  مه  رد  ایرد ، مشخ  زا  سپ  دنخبل  نافوت و  زا 

قفا هشیدنا  اب  ایرد ، مشخ  تاظحل  رد  درادب و  تسود  ار  هتسشن  دنخبل  هب  ياه  بل  هک  دزومآ  یم  وا 

یلاجم دـنخبل ، يا  همین  مشخ و  يا  همین  ایرد ، هرهچ  ود  نیا  ندـید  يارب  اـما  دزیرب و  اـیرد  هب  ار  دوخ  مشخ  ناـفوت ، زا  سپ  ياـبیز 
همین هب  نت  هک  مینک  رفـسمه  شیوخ  اـب  زین  ار  نارگید  میهد و  وـشو  تسـش  نآ  یناـبرهم  همین  رد  هراوـمه  ار  شیوـخ  نت  اـت  تسا 
رگا دـشوک و  یم  شیوـخ ، ياـه  هزادـگ  ندـنار  نوریب  يارب  هظحل  ره  هک  دزاـس  یم  یناشفـشتآ  ار  اـم  نورد  ندرپـس ، نیگمـشخ 

.دـنام و یم  سفن  زا  نیمز  دکـشخ و  یم  راهب  ياه  گر  رد  نوخ  دوش ، جراخ  هناـهد  زا  ناشفـشتآ ، نیا  نورد  مرگ  شتآ  يزور ،
يایرد زا  هناشن  همه  نیا 

نابرهم هنارک  یب  بآ  هب  ار  شیوخ  نورد  شتآ  هراومه  ات  یمدآ ، يارب  تسا  يرگنلت  ناشورخ ، ناشفـشتآ  نابرهم و  نیگمـشخ و 
.دنک تبث  شیوخ  هرطاخ  رد  ار  نامز  نهذ  مظاک  رهم ، گرزب  ياوشیپ  هشیمه ، تعسو  هب  یلد  اب  دناشن و  ورف  ایرد 
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ات تخوـمآ  اـم  هب  وا  .دوـب  ناـمز  ددرم  تاـظحل  هدروـخ  ورف  ياـه  مشخ  زا  راشرـس  شنورد ، هک  وا  دوـب ؛ وا  ربـص  نیگمرـش  مشخ ،
هلصوح اب  میناشوپب و  شیوخ  نورد  ییادخ  رون  هب  ار  ناطیش  ياه  شهاوخ 

.میوش وس  مه  شنیرفآ ، عیسو 

ظیغ مظک  هک  میتسناد  ام  درک و  اضما  نامسآ  تفه  گرزب  همان  هژاو  رد  ار  ظیغ  مظک  هک  هراتس  نیمتفه 

...ینعی

.ندوشگ حبص  رد  نتسب و  ورف  بش  رب  مشچ  ینعی :

ایرد نابرهم  همین  رد  ینت  بآ  ینعی :

ندوب ربص  هشیمه  هیاسمه  ینعی :

.ندیشک سفن  ار  تشذگ  يابیز  ياه  هظحل  ینعی :

راخ رپ  رذگدوز  ياه  هظحل  رد  يدبا ، ياه  لگ  نتشاک  ینعی :

ار مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  كرابم  مان  ینعی  ظـیغ  مظک  یناـبرهم و  رطع  زا  راشرـس  ییاـه  مشچ  اـب  ندـید ، ار  بش  يوس  نآ  ینعی :
.ندرک همزمز 

يریدق نیسحدمحم  / بضغ فالغ 

مشخ و بیقر  لباقم  رد  ار  حور  ياه  هچیهام  رواب و  ياه  هلضع  تشذگ ، نامیا و  هاگشاب  رد  ربص  نیرمت 

هب یهلا  وفع  لگ  هتـسد  هک  يا  هدـنرب  دـهد ؛ یم  هدژم  ام  هب  ار  یگدـنز  هقباسم  رد  ندـش  هدـنرب  سناـش  دـنک و  یم  يّوقم  بضغ ،
، دوش یم  هداهن  ششوغآ  رد  ادخ ، نارفغ  ینامرهق  ماج  دوش و  یم  هتخیوآ  شلمحت  ندرگ 

هتشارفارب کئالم  نیرفآ  مچرپ  شتّمه ، راختفا  هب  دتسیا و  یم  يارس  ود  تزع  يزوریپ و  يوکس  يور 

.دوش یم 

ياه هعرج  زا  رتاراوگ  يا  هعرج  چیه  نامیا ، تخـس  هداج  ورهر  يارب  : » دـیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  زیزع  ربمایپ 
.دشون یم  یگدنز  ياهالب  ماج  زا  ادخ  ياضر  يارب  طقف  وا  هک  ییاه  هعرج  تسین ؛» مشخ 

يرابدرب رابنا  هب  ار  بضغ  تشز  تسپ و  يالاک  یگدنز ، هزاغم  رد  هک  یناسنا  لاح  هب  اشوخ  سپ 

! دراذگ یم  مدرم  دید  ضرعم  رد  ار  مسبت  ياه  لگ  ضوع ، رد  دنتسرف و  یم 
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کشم اب  ار  دشوج -  یم  اهنآ  حور  یبات  یب  همشچ  زا  یهاگ  هک  دوخ -  مشخ  بآ  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 

! دننک یم  رپ  ناشربص 

رد .دـننک  یم  ظفح  ندـش  هل  زا  ار  دـنخبل  ياه  لگ  دنـشک و  یم  دوخ  بضغ  رارق  یب  رـس  رب  اعد  تسد  هک  ییاهنآ  لاح  هب  اشوخ 
یم توعد  دوخ  حور  ییاریذپ  هب  ار  یتمالـس  رهم و  دیـشروخ  دننک و  یم  نامرد  ار  نت  روبـصان  رامیب  هدجـس ، هداجـس و  هناخ  افش 

! دنیامن

هب هجوت  میس  یب  اب  ار  ادخ  دای  یناشن  شتآ  بضغ ، يزوس  شتآ  رد  هلجع ، اب  هک  يدارفا  لاح  هب  اشوخ 

کیلش ادخ  نانمـشد  هنیـس  رب  ار  دوخ  مشخ  ریت  اهنت  دنا و  یگنادرم  نادیم  ریـش  هک  ییاه  نآ  .دنناوخ  یم  لد  قیرح  رـس  رب  تمایق ،
مظک یشوپ و  مشچ  يابیز  فالغ  رد  دکچ ، یم  اه  يدب  اه و  هنتف  همه  نوخ  نآ ، هبل  زا  هک  ار  دوخ  بضغ  ریت  ریـشمش  دننک و  یم 

.دنزاس یم  ناهن  ظیغ 

.دنراد یم  نوصم  يزیر  نوخ  ّرش و  ياه  تفآ  زا  ادخ ، هب  دامتعا  ّمَس  اب  ار  دوخ  نامیا  تخرد  هویم 

ندرپس اب  دننک و  یم  زاب  سفن  بیذهت  هیکزت و  باسح  ادخ ، هنسحلا  ضرق  رد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 

دنم هرهب  شمارآ  شیاسآ و  شزرا  اب  دوس  زا  یشک ، هعرق  ّتنم  یب  دوخ ، بضغ  دقن  ظیغ و  تناما 

.دنوش یم 

، دوز دیآ و  یم  شغارـس  هب  مشخ  نافوت  رید ، هک  تسا  یـسونایقا  لوا  دنا ؛ هنوگ  هس  اه  ناج  سونایقا  دـندومرف : ادـخ  لوسر  يرآ !
هناش دوز  دزاس و  یم  ناـشیرپ  ار  شجوم  فلز  دوز  مشخ ، دابدـنت  هک  تسا  یـسونایقا  مود  دنیـشن ؛ یم  شبـضغ  جاوما  ياـه  هلعش 

.دشک یم  شمشخ  هتفشآ  ياهوم  رب  توکس 

نیرتـهب هک  دیـشاب  هاـگآ  دنیـشن  یم  ياـج  رب  شمارآ  رذـج  رید  دـنک و  یم  ملع  دـق  نآ  مشخ  ّدـم  دوز  هک  تسا  یـسونایقا  موس  و 
.تسا شومخ ) رید  شورخ و  دوز   ) موس مسق  اه  نآ  نیرتدب  و  شومخ ) دوز  شوج و  رید   ) لوا مسق  اه  ناج  سونایقا 

يرون ماهلا  / مشخ ياه  هلعش  راهم 

يرون ماهلا  / مشخ ياه  هلعش  راهم 

ار هنامز  هتفر  داب  رب  شمارآ  میـس و  رب  لیدب  یب  یناهرب  هب  لیلد ، ياه  نالاد  زا  رت  فرط  نآ  دیاش  مینز ؛ یم  رود  ار  ّتیبصع  رـصع 
.مینک میمرت 
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!؟ دننک یم  ظیغ  دنراد ، تیفرظ  هچ  نآ  زا  شیب  اه ، مدآ  و  دنرذگ ، یم  ظیلغ  نامّزلارخآ ، ناسنا  يارب  اه  هیناث  ارچ 

زین مدق  نیرخآ  هک  تسه  هتشادنرب  مدق  کی  رییغت ، ِموهفم  يارب  هشیمه  .تسین  ایند  رخآ  اج  نیا  اّما 

.دوب دهاوخن 

رتارف دشاب ، رت  هدنروخ  ورف  سکره  هک  نانچ  نتفر ؛ ارف  ندروخ و  ورف  زا  تسه  یتیفیک  ام  نییآ  رد 

.دراد رت  قیمع  یمظک  دشاب ، رت  گرزب  شفرظ  هکره  دور و  یم 

.دننک یم  هولج  نیگهودنا  هک  دنشوماخ  يا  هنوگ  هب  توکس ، يرابدرب و  رد  نامظاک ،

«، ْمیلَح ای   » كاردا حوطـس  نیرت  قیمع  رد  و  ْمیلَح .» ای   » زمر اب  تسا  یبلق  ندش  ارف  ماگنه  دور ، یم  ورف  یمـشخ  هاگره  دـیدرت ، یب 
ياه مخز  ندید  اهدرد و  نتـسناد  سنج  زا  يزیچ  دنک ؛ یم  میمرت  ار  هنامز  هتفر  داب  رب  شمارآ  هک  تسا  ناهنپ  یناعم  زا  ییاه  هیال 

.قیمع

یم مارآان  ار  وت  هنامز  ینارگید و  مشخ  ياهربت  ریت و  ِفده  رگا  هک : تقیقح  نیا  هب  یسر  یم  يورب ، شیپ  یناعم  كاردا  رد  یتقو 
.يوش رگ  نایصع  دبوشایب و  تلد  .دراذگ  یمن  ْمیلَح ،» ای   » هب نامیا  زا  یتیصاخ  دهاوخ ،

نآ وت  لمحت  ای  دنک ، یمن  نیگهودنا  ار  وت  يزیچ  يوش و  یمن  نیگمـشخ  وت  هک  انعم  نادـب  هن  دوش ، یم  راهم  تمـشخ  ياه  هلعش 
دیاب ییوگ : یم  دوخ  هب  هتفگ ، ْمیلَح » ای   » هکلب ینک ؛ یمن  تمالم  ار  اـه  تمیـالمان  ییآ و  یم  تسار  اـه ، يژک  اـب  هک  تسا  ناـنچ 

.مزومایب نتفر  ارف  ندروخ و  ورف  هنانیگهودنا  منک و  توکس  مشاب ، مارآ 

.دوب دهاوخ  نوکس »  » زا رتهب  هشیمه  توکس ،»  » اریز ندنامن ؛ نتفر و  ریسم  رد  تسا  رگید  يا  هویش  نیا  دیاش 
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح  / راد خرچ  یلدنص  رب  قشع 

کی هب  .دود  یم  وس  ره  هب  تهج  یب  تیاه  مشچ  .يریگ  یم  شوغآ  رد  ار  تدولآ  كاخ  ياه  نیتوپ  .ینک  یم  رورم  ار  تتارطاخ 
يور ینیب  یم  ار  رگنـس  رت ، فرط  نآ  .داد  یم  نوخ  يوب  زیرکاخ  .دیـشک  یم  سفن  تیاـهاپ  ریز  زیرکاـخ ، .يوش  یم  هریخ  هشوگ 

.دناوخ یم  لیمک  تسا و  هتسشن  وناز 

یـشک طخ  تیور  هبور  .دننک  یم  مخا  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياه  جرب  تیور  هبور  ینز ، یم  کلپ  یتقو  .يدنب  یم  ار  تیاه  مشچ 
.دنهد یمن  ار  ترادخرچ  یلدنص  روبع  هزاجا  مه  هدایپ  رباع  ياه 

شردام تسد  یکدوک  .دنک  یم  تا  هتسخ  اه  نیشام  يادص  .يراذگ  یم  تدولآ  كاخ  ياه  نیتوپ  يور  ار  ترـس  وناز ، ياج  هب 
.درب یم  دشک و  یم  دوخ  لابند  هب  ار  وا  ردام  دنک و  یم  هراشا  ار  وت  رگید ، تسد  اب  دراشف و  یم  ار 

.ینز یم  رود  ار  نابایخ  تیاه ، هرطاخ  رادخرچ  یلدنص  يور  نانچمه  وت  و 

یهایـس هب  ناشیاه  مشچ  ردق  نآ  ای  تدنیب ؛ یمن  سک  چیه  راگنا  .دونـش  یمن  ار  تیادص  سک  چیه  تدسانـش -  یمن  سک  چـیه 
.يا هدش  مگ  یگدنز  هحفص  رد  هک  هدش  گنر  مک  ردق  نآ  تتارطاخ  ای  دننیب ، یمن  ار  رون  هک  هدرک  تداع 
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.یتسیرگ یم  شنتفر  يارب  هک  يدوب  وت  یتشگرب ، یتقو  تخیر و  یم  کشا  تسد ، رد  هنیآ  بآ و  نآرق و  یتفا ؛ یم  تردام  دای 

.ینیب یمن  ار  تنوماریپ  هک  تسا  هتفرگ  ردق  نآ  اوه 

نارتوبک هشیمه  دنورا ،»  » دنا و هدش  اه  ملب  راوس  ینیب ، یم  ار  تنامزرمه  .يدنب  یم  ار  تیاه  مشچ  زاب 

.دهد یم  لیوحت  رس  یب 

ار ال هتفر  تسد  زا  ياه  لاس  شطع  يراد و  یمرب  ار  تا  همقمق  .دزیر  یم  مه  هب  ار  تباصعا  اه  نیـشام  قوب  دریگ ، یم  درد  ترس 
.یشک یم  رس  هعرج 

.دونش یمن  ار  شیادص  سک  چیه  هک  دیدش  ردق  نآ  ینک ، یم  هفرس 

.دوش یم  رپ  نوخ  ياه  هتخل  زا  تیاه  تسد  يروآ ، یم  الاب  نوخ 

.دشک یم  شوغآ  رد  ار  وت  نابایخ  .دوش  یم  نوگژاو  تا  یلدنص  .دیآ  یمن  کمک  يارب  یسک  ینک ، یم  هاگن 

.ینک یم  هفرس  نانچمه 

«، دـنورا  » .تسا تایلمع  بش  بشما  .دـنیوگ  یم  دـمآ  شوخ  وت  هب  هک  ینیب  یم  ار  تناـمزر  مه  .تسا  یفاـک  وت  يارب  هرجنپ  کـی 
دچیپ یم  ترس  رد  نیسح » ای   » يادص .دنز  یم  جوم  نوخ 

رظن ریز  ار  تا  یلدنـص  دنـشک و  یم  مه  رد  وربا  تیور  هبور  یگنـس  ياه  جرب  نانچمه  ینز ، یم  کلپ  .دننیب  یم  رات  تیاه  مشچ 
.دخرچ یم  اوه  رد  شیاه  خرچ  نوگژاو ، یلاخ و  هک  دنریگ  یم 

یمیقم بیبح  / وت مان  تسا  هدنز 

.دنراد یم  هاگن  هدنز  نم  نهذ  رد  ار  وت  مان  ناکدصاق ، تسا ، زونه  هک  زونه 

یتاظحل و  شا ، هتفرگ  كاخ  نت  زا  يرابغ  اب  دروآ ؛ یم  وا  زا  شیپ  ار  شندمآ  ربخ  داب ، تفگ : یم  ردام 

يولج هک  يا  هیاس  درک و  یم  قرع  شتسد ، يوت  تشاد  هک  یکاس  اب  دش ؛ یم  رهاظ  باق  رد  مناوج  دعب ،

.دز یم  سفن  سفن  شاپ 
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.رت شیب  شنت  ياه  شکرت  دش و  یم  رت  ینارون  شا  هرهچ  دیشک و  یم  دق  رابره  تفر و  یم  دمآ  یم 

شا هزانج  زا  شیپ  ار  شندماین  ربخ  راب  نیا  ات  داتسرف  ار  ناراب  داب ، دیاین ، رگید  دوب  رارق  یتقو 

ناوج يوب  رداـم ، ـالاح  تسیرگ و  یم  نامـسآ  قه  قه  اـب  اون  مه  دوب ، هتـشاک  دوـخ  ناتـسد  اـب  هک  یلگ  هتوـب  زور ، نآ  دتـسرفب و 
.دنک یم  مامشتسا  هدیشک  دق  لگ  هتوب  زا  ار  شدیهش 

شنوخ هرطق  نیلوا  هک  یماگنه  .ناراب  نابز  زا  ار  تناوج  زاورپ  ناتساد  میوگب  تیارب  راذگب  ردام !

.درک یم  همزمز  بل  ریز  ار  يدوب  هتخومآ  وا  هب  وت  هک  ییاعد  دیسوب ، ار  نیمز 

یم رّونم  گـنر  شا ، هرهچ  تاـیلمع ، نیرخآ  بش  تخانـش و  یم  بوـخ  هچ  ار  ههبج  نیمز  تدـنزرف ، هدروـخ  كرت  ياـه  نیتوـپ 
.نشور نشور  تفرگ ؛

ای ، » دـنب یناشیپ  هاگرحـس ، تشاذـگ و  ياج  هب  كاخ  رب  ار  دوخ  ياه  هناشن  نیرخآ  رگنـس ، هب  رگنـس  رادـید ، هظحل  باـت  یب  وا  و 
.تسیرگ یم  نوخ  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  شا  یناشیپ  هک  نیسح »

، هبنشجنپ ره  الاح  دیوگ  یم  ردام  .دیشک  یم  دق  یه  هناخ ، زمرق  لگ  هتوب  و  كاخ ، هچره  يور  هب  تسا  هتسب  ار  شنامشچ  وا  الاح 
! شرازم گنس  يور  رب  دننک  یم  اهر  ار  دوخ  هناقاتشم  هچ  اه  گربلگ  مرب و  یم  وا  رادید  هب  ار  هچغاب  زا  یلگ  هچنغ 

وا ياعد  ياه  همزمز  زونه  .دنک  یم  فیرعت  يدراو  هزات  ره  يارب  ار  وا  هرطاخ  زونه  رد ، بوچ  راهچ 

.دنک یم  قه  قه  هرابود  نامسآ  شدرگلاس ، ره  دنک و  یم  اوجن  نامشوگ  رد  داب ، ار 

هیده شیارب  تایلمع  بش  نیرخآ  رد  ناگتشرف  هک  ییاه  لاب  زاورپ ؛ یبآ  ياه  لاب  ات  تسا  هتفر  وا 

.دندوب هدروآ 

.دنیرگب اه  هراتس  يوس  وس  اب  هارمه  شنتفر ، هاگرحس  شنارگنس ، مه  دشاب و  ادخ  هاگشیپ  یشک  شیپ  ات  تسا  هتفر  وا 

رارکت نانچمه  ردام ، کی  رورغ  راختفا و  هرطاـخ  اـت  هتخیوآ ، شرگید  دـنزرف  ندرگ  رب  ار  دـنزرف  دولآ  نوخ  كـالپ  رداـم ، نونکا 
، توراب شکرت و  هظحل  زا  ییاه  ناتساد  دراد ؛ نتفگ  يارب  اه  ناتساد  هناتسم ، یـشوغآ  مه  کی  زا  غراف  دیهـش ، دنب  یناشیپ  دوش و 

ياه لاس  تشذـگ  زا  سپ  نم  دـسر و  یم  شوگ  هب  زونه  شنیتداهـش  همزمز  هک  ییاه  بل  نیمز و  رب  ناکچ  ناکچ  ياـه  نوخ  زا 
زونه مه  زاب  مشاب و  مردام  راختفا  رارکت  مزاس و  زیربل  وت  يوب  زا  ار  ما  هنیـس  ات  ما  هتخیوآ  ندرگ  رب  ار  وت  نینوخ  كالپ  زونه  لاس ،

زونه هک 
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.دنراد یم  هاگن  هدنز  منهذ  رد  ار  وت  دای  ناکدصاق ، تسا ،

مادقا ینارماک  دمحم  / دراد مک  ار  امش  نیمز 

.تسوت بلق  يدوجوم  نیرت  خرس  قشع ،

.تسوت هنیس  راهب  نیرتزبس  نامیا ، بیرغ ، ياه  غاد  يانشآ  مخز  وت 

ِلیم نیرتراد  هشیر  تریغ ، نفک ! نینوخ  تماـق  تسار  يا  وت  تسوـت ، دوـجو  هّبـشم  نیرت  لـالز  همـشچ ، ادـخ ! ِيارـس  رئاز  يا  وـت 
مه باتهم ، نیشن  مه  باتفآ و  تبحص  مه  یناگتشرف ، لسن  قشع و  رابت  زا  وت  رارق ! یب  دیهش  يا  ادخ ، درم  يا  وت  تسوت ، یناحور 

.ینآرق زاوآ  مه  نامیا و  نیرق 

یم رتزبس  زبس و  ار  نامیگدنز  ياهراهب  هک  تسامش  ياه  تماهش  ناراب  مینز ، یم  سپ  هک  ار  هرطاخ  ياهربا  اه ، لاس  زا  سپ  زونه 
.دنک

ياه هلولگ  جوف  هک  ماگنه  نآ  تساعد ؛ نابز  .تسا  رورغ  درد و  یگنتلد و  نابز  تسا ، قشع  ناـبز  تسین ؛ ظاـفلا  ناـبز  وت ، ناـبز 
.دندش هناور  تیوس  هب  نونج  نوخ و  مشخ و 

تبرغ رصم  ناتفص  فسوی  »

دراد زاین  امش  هب  ناعنک 

ار ام  هک  رگم  امش  توبات 

« دراد زاب  هانگ  رکم  زا 

.ندش لالز  نتفرگ و  جوا  ندرک  زاورپ  ندش ، اهر  ییاهنت ، هلیپ  زا  ندمآ  نوریب  نتسیرگ ، يارب  یتسه  يا  هناهب  وت 

.دزرل یم  سرت  زا  ملد  مرگن ، یم  ار  مدوخ  يراکتشز  یتشز و  یتقو 

: دنک یم  يرارق  یب  مدوجو  ياپ  ات  رس  رد  مرش  مرگن ، یم  زیرکاخ  تشپ  زا  ار  وت  ياه  يرارق  یب  یتقو 

یم راسمرـش  دـنا ، هدـییور  ترازم  ياپ  رد  هناردـتقم  هک  ییاه  هلال  زا  مرگن ، یم  وس  ره  رد  هنارورغم  ار  ناطیـش  رادـتقا  مچرپ  یتقو 
.یناگراتس نوخ  ثراو  وت  .موش 

.یقیاقش هدیدغاد  هنیس  مهرم  ربونص و  ياه  هناش  هاگ  هیکت  و 

تسامش ّیبرس  مشچ  قیاقش  زار  نشلگ 

هرامش 56 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک یم  یناوغرا  هماج  هداب  نیز  اه  هلال 

يارب يرورغ  هن  دنام و  همشچ  يارب  ییافص  هن  رگید  یتفر ، ادخ  رادید  هب  میسن ، ياپ  هب  اپ  یتقو 
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.تفر رس  شا  هلصوح  قشع  تخیر و  ورف  وربآ  فک  زا  بآ  .نامسآ 

دوب لضفلاوبا  ياه  تسد  دادتما  فاصم ، رد  تناتسد  اروشاع و  رد  دوب  نیـسح  ياه  مشچ  ساکعنا  رگنـس ، همهمه  رد  وت  نامـشچ 
.تارف ياه  بآ  رد 

رد زورما  تفکش ، تنازوس  هنیس  رد  هک  یهآ  دیطلغ و  تنینوخ  ياه  هنوگ  رب  هک  یکـشا  دیئور ، تروبـص  ياه  هناش  رب  هک  یمخز 
.تسا هدش  مگ  یگتسباو  ّقلعت و  رابغ  رد  یگزره و  قشع و  يال  هبال  رد  نان ، بآ و  هغدغد  رد  یناماس ، یب  یگتفشآ و  همهمه 

یم امـش  یب  نامـسآ  ضغب  دنز و  یمن  امـش  یب  نامز  ضبن  دراد ، مک  ار  امـش  نیمز  ناراب ، هن  تسامـش ، روضح  هنـشت  رگید  نیمز 
.دکرت

.دراد مک  ار  امش  نیمز  دیریگ ؛ یم  نامسآ  زا  ار  ناتتلاصا  امش  میراد و  نیمز  رد  هشیر  میکاخ و  دنبیاپ  ام 

یجنپ هجیدخ  / هدنرپ

يزبس گرزب  ياـه  لاـب  .ار  تندـش  ینامـسآ  باوخ  ار ، تخرـس  زاورپ  باوخ  مدـید ؛ ار  تا  یگدـنرپ  باوخ  راـب ، نیمرازه  يارب 
.نتفرگ جوا  يدوب و  زاورپ  لاح  رد  وت  و  ییاهر ، تعسو  هب  ییاه  لاب  یتشاد ،

.كالفا قاتشم  وت ، ياه  لاب  دندوب و  كاخ  ریگ  نیمز  نم  ياهاپ 

نامسآ هب  ...اهدص  كدصاق ، اهدص  هناورپ ، اهدص  هارمه  وت ، .دایز  ِدایز  دش ؛ دایز  ام  هلصاف  مک  مک 

.مدوب مدوخ  ریسا  ینیمز ، ياه  یگتسبلد  ریسا  كاخ ، ریسا  نانچمه  نم  یتسویپ و  اه  هراتس  هب  یتفر ،

.ندیچوک قشاع  يدوب ؛ زاورپ  دنلب  هشیمه  وت  ًالصا 

رکف و همه  ًالـصا  نامـسآ ! تعـسو  هناورپ ، کی  شقن  رتوبک ، کی  ریوصت  يدیـشک ؟ یم  ار  زاورپ  يولبات  هشیمه  دـیآ ، یم  تداـی 
! ندش اهر  نتفرگ ، جوا  ندز ، لاب  دوب  هدش  ترکذ ،

.مدیشک یم  ریوصت  هبار  ایند  میاهولبات ، مامت  رد  نم  و 

یب دوب ؛ هدز  دود  نم ، ياه  موب  ِنامـسآ  ...سکول ؛ ياه  هزاغم  گرزب ، ياه  هناخ  غولـش ، ياه  نابایخ  زا  دوب  رپ  نم ، ياـه  یـشاّقن 
.زاورپ یب  هراتس ،
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.دناشک ههبج  هب  ار  وت  هک  دوب  ندز  رپ  قوش  دیاش 

! یشکب رپ  ادخ  تمس  هب  نآ  ماب  زا  یتسناوت  یم  رت  تحار  وت  .دوب و  رت  کیدزن  نامسآ  هب  ههبج  امتح  هن ! دیاش ،

.نتسیز قوش  هب  ار  یگناورپ  ندمآ و  رد  دوخ  هلیپ  زا  ندش ، ضوع  هاگیاج ، .دوب  زاورپ  نیرمت  لحم  ههبج ،

.دوب قشاع  ناوج و  ياه  سونقق  هاگتساوخ  ههبج ،

.دیراب یم  شتآ  یتساوخ ، یم  ات  اج ، نآ 

سونقق ار ، ترگید  سونقق  دـّلوت  يوش و  ادـج  اـه  ّقلعت  رتسکاـخ  زا  يراپـسب و  اـه  هلعـش  هب  ار  تدوجو  ماـمت  یتـسناوت  یم  دـعب ،
! يریگب نشج  ار ، تا  ینامسآ 

؛ يدوب هدیمهف  ار  تقیقح  نیا  وت ، .ار و  ندنام  بوخ  ندوب و  بوخ  هشیمه ، يارب  ار و  ندـیچوک  داد ؛ یم  نامدای  ار  ترجه  ههبج ،
! ییایب اج  نآ  ار  تا  یتشهب  همین  نآ  ار ، ترگید  همین  یناوت  یم  هک  یتسناد  یم 

نم رد  لاـصو  يوزرآ  متـشادن ؛ ندیـسر  قوش  نم  ما ! هدـشمگ  همین  زا  لـفاغ  ما و  ینیمز  ِنم  ریگرد  مدوب ، مدوـخ  ریگرد  نم  یلو 
.مدروآ هناهب  ار -  ما  یگدنز  ار ، مردپ  ار ، مردام  مدروآ -  هناهب  مدیدنخ و  طقف  باوج  رد  نم  .ایب و  یتفگ : .دوب  هدرم 

! يدیمهف يدینش و  يدید و  میاه  فرح  هملک  هملک  رد  نم و  هظحل  هظحل  رد  ار ، كاخ  رد  نتسیز  قوش  وت ، و 

! یتسویپ اه  هراتس  هب  هک  دوش  یم  یلاس  دنچ 

.ینز یم  دنخبل  نم  هب  نشور  نشور  ِنشور  اه ، هراتس  يال  هبال  هک  مینیب ، یم  نامسآ  رد  هرجنپ ، تشپ  زا  ار  وت  بش  ره  نم  و 

.ار ما  یگدنز  ار -  مردپ  ار  مردام  مروآ ؛ یم  هناهب  مراد  مه  زونه  هک  .ینیشن  یم  هدنخ  هب  ار  یگراچیب  دیاش 

! ما یلاشوپ  ياه  هناهب  ِناریگرد  زونه ، و 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دینکن شومارف  ار  ادهش 

؛ دیریگم ام  زا  ار  ام  يادرف  زورما و  زورید ، دیزاسم ؛ ادج  نامدوخ  زا  ار  ام  دینکن ؛ دنلب  ردق  نیا  ار  هلصاف  ياهراوید  دیشکن ؛ نیچرپ 
.دینکن شومارف  ار  ادهش 

هّللا یلإ  ریـس  تفرعم و  عمـش  ياه  هلعـش  نیلوا  اب  ار  دوخ  ياهرپ  هک  لاـصو ، هبعک  ناقـشاع  دـنتقادص و  يداو  ياـه  هناورپ  ادـهش ،
.دوش زاب  نطو » نادنزرف   » و وت »  » و نم »  » يارب ندش  ینامسآ  هار  ات  دندش  اه  نامسآ  رفاسم  دندنازوس و 

نارتوبک نوخ  زا  هتفرگ  اپ  نطو ، ِمام  .دـنازوسب  ار  ام  داقتعا »  » و رواب »  » نمرخ يزیرگ » دوخ   » و لاذـتبا »  » ياه هقعاص  هک  میراذـگن 
نادنزرف ِتریغ  زا  هتفرگ  اپ  قشع ،» مرح  نارتوبک   » تسا و قشع  مرح 

ییالبرک مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  تیاده ؛ راونا  نابات  ياهوترپ  راگدای  نطو  نادنزرف  تریغ  نطو و 
ياه هداج  دـندوشگ و  لاـب  نوخ ، جارعم  هب  بـالقنا ، تخرد  ِياـپ  زا  رود ؛ نادـنچ  هن  يراـگزور  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مولظم 

.دندیشاپ هراتس  ار  راثیا » »

هظحل هظحل  رطخ ؛ فوخ و  زا  هتفرگ  اپ  میکاخ و  نیا  هداز  ام  يداو ...! نیا  نانیشن  هنارک  لاصو و  يایرد  ِنانیشن  لحاس  میامش ...! اب 
.جارعم دهد و  یم  دیهش  يوب  ام ، یبآ  هشیمه  ِنامسآ  هشوگ  هشوگ  ام  نوگلگ  كاخ  هرذ  هرذ  ام ، قیاقد 

یب ياه  بش  ِزورید  ِنوهرم  نطو »  » و وت »  » و نم »  » هدـنیآ قیاقـش و  هاگداعیم  تسا و  قشاـع  ياـه  هلـالآ  هاگنتـسُر  ناریا ، يـالبرک 
ات تفاکـش  یم  ار  نیمز  هنیـس  هک  ینوخ  ِناراب  تسا و  نالدیب  نوخ  ِزاورپ  فاص و  ياه  لد  اهنآ و  كانزوس  ياه » هبدـن   » يرارق و

ياه هدنرپ  دنک و  ملع  دق  كاچ  هنیس  ياه  هلالآ 

تمرح دـنکن و  شزاون  ار  یـشحو  ياهراز  هلال  ناراـب ؛ ناـبرهم  ياـه  تسد  اداـبم  اـت  دـندش  شرف »  » شرع و هطـساو  هک  يرجاـهم 
.دورب نیب  زا  نتفکش 

هدش ملق  ياه  تسد  تمرح  هب  ناماهوتسرپ و  هراپ  هراپ  ياه  ندب  تمرح  هب  هک  تسام  رب  الاح  و 

میراذگم نامناردپ ، راظتنا  تمرح  هب  نامناردام و  رظتنم  هشیمه  ياه  مشچ  رطاخ  هب  اهنآ و  هنوگ  سابع 
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.دنریگب ام  زا  ار  ام  ادهش  یگدز ، تشیعم  یهاوخ و  ندمت  هدولآ  ياه  تسد  دورب و  اهدای  زا  اه  نطو  نیا  ِفسوی  هک 

نامیاپ هک  هظحل  نآ  دابم  زازتها ، رد  ام  ياه  هناش  رب  ادهـش  ِیناونین  مچرپ  تسام و  کت  کـت  شود  رب  تناـما ، راـب  ینیگنـس  یتقو 
دیهش فده  دیهش و  هار  دیهش ، گنهرف  .دوش  تسُس  ناماه  تسد  دزرلب و 

.تسا ناکما  ملاع  غارچ  ْبش  نیرخآ  هب  لاصتا  هقلح  وا ؛ تکرح  هداج  تسا و  سدقم 

یسوط اروح  !/ كالفا نیشن  جات  يا 

مهاوخ یم  رابغ  یب  يا  هنیآ  هک  ایب  »

مهاوخ یم  رات  ماش  رد  هفطاع ، عولط 

نیمز ناگدرسف  نابز  هب  یّمنرت 

مهاوخ یم  راگزور  بل  هب  یمّسبت 

راب شتآ  ياهربا  نیا  زا  تفرگ  ملد 

(1)« مهاوخ یم  راگدرورپ  تمحر  لوزن 

یکاخ ِزار  میارب  .منزب  رانک  تهاگن  ینارون  هحفـص  يور  ورـس  زار  تا  ینیـشن  كاـخ  ياـه  كاـخ  راذـگب  نامـسآ ! یبآ  هنیآ  يا 
.ییوگب میارب  یکاخ  عضاوت  نیا  زا  ات  ینکش  یمن  ار  صحفت  ياه  هپت  توکس  هاگ  چیه  .یتفگن  ار  تندوب 

نامسآ ياه  هشقن  یکاخ ، یسابل  اب  كاخ ، زا  یّلت  رب  دوش  یم  هنوگچ  ناوضر ! ياه  هضور  يامیپ  شرع  يا  كالفا ! نیشن  جات  يا 
ساکعنا دورس !؟ ار  یتسه  تشونرس  اه ، هراتس  يارب  درک و  میسرت  ار 

!؟ تفرگ اج  یهللا  هفیلخ  ماقم  ردص  رد  دش و  یهلا  تافص  زراب 

!؟ قارف ياه  هلان  نیشن  نابایب  امش  دوب و  ایند  ناتسراخ  رد  ناتروضح  رطع  روآ  مایپ  اه ، هناورپ  هنوگچ 

يایفارغج زا  ار  ینـش  ياه  هسیک  راگزور ، رگا  یّتح  دش ؛ دـهاوخن  وحم  اهرگنـس  رطاخ  زا  ناتروضح  تولخ  ياه  بش  همین  زگره 
.دنک كاپ  ههبج 

تانئاک رطاخ  یتسه و  بلق  زا  راگزور ، شدرگ  ناکم و  نامز و  چوک  هب  امش  ّتیونعم  يافرژ  رگم 
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!؟ دوش یم  كاپ 

زین امـش ، تداهـش  زا  دـعب  يابیز  یگدـنز  نات  « نوقزُْری مهبر  دـنع   » ِتاـیح رد  یّتح  اـت  تسامـش  شرع  ياـه  سَفَن  رادـماو  یتسه ،
.دراپسب شا  یلصا  بحاص  هب  ار  نآ  دنادرگب و  امش  يرای  هب  ار  تفرعم  هنودرگ 

.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  نیدرورف  هنیس  زیخ ، هلال  بونج  زا  مه  زونه  راهب ،

ریدقت یـسک  .دشخب  یمن  هیده  زور  هب  ار  ینـشور  حبـص  دورن ، نادیهـش  یگنادواج  حیرـض  ههبج ، ياه  كاخ  سوباپ  هب  ات  هدیپس 
!؟ دنتسه یناسک  هچ  یتسار  هب  تقلخ  هاگراک  نارازگراک  هک  دناد  یمن  ار  یهلا  هدرپ  تشپ 

امـش هک  هنوگ  نآ  دـش ؛ ملاع  ياه  سگرن  همه  بحاص  ندـیدن ، اب  دوش  یم  هنوگچ  .ار  تخرـس  ياهزار  .نک  شاـف  مه  زاـب  میارب 
!؟ دیتسب ایند  ياه  یندید  رب  مشچ  دیدیدن و 

.دیتشاذگ زین  كالفا  زا  هتشاذگ ، اپ  ریز  ار  نیمز  ات  دیدیدن  ار  دوخ  ینیمز  ياه  تساوخ  امش 

ار يایند  لد  دیتسکش و  ار  دوعص  ّدس  ات  دیتشاگنا  هدیدان  ار  سفن  ياه  شهاوخ  لد و  مکحم  ّدس  امش 

.دیتخاس یهلا  ناوضر  يوس  هب  شرپ  يوّکس 

یلعا ماقم  رب  ار  ناتناگدید  دیتسب ، مشچ  ناهج  نیا  ياه  تکوش  اه و  بصنم  اه ، ماقم  يور  رب  امش 

.دوب دیهاوخ  ناکاپ  نیبرقم و  هطبغ  دروم  دش و  دیهاوخ  روشحم  ادخ  بوخ  ناگدنب  همه  زا  رترب  هک  اج  نآ  دندوشگ ؛ نیّیلع 

ناتناگدـید فدـص  بیـصن  هّللا  ءاقل  هاگن  نیگن  هک  دـیدز  يوقت  ِغاد  شیوخ ، نابـش  همین  کشا  هب  ار  تیـصعم  هاـنگ و  مشچ  اـمش 
.دیدش یلوم  تاقالم  ّصاخ  نامهیم  دیدرگ و 

اه هدینشان  نآ  زا  هتشگ و  ناشندید  مرحم  هک  اه  هدیدان  نآ  زا  دییوگب ؛ اه  تاقالم  نآ  توالح  زا  میارب 

.دیا هدش  ناشندینش  شوهدم  هک 

میرح هب  نیا  زا  شیب  ات  دنار  یم  ارم  عقوم  یب  نافوت  نیا  متسه و  ناتسنا  تولخ  مرحمان  هک  مناد  یم 

ییاج دوخ  لـفحم  رد  زین  رظتنم  هشیمه  هاـگن  نیا  هتفـشآ و  رطاـخ  نیا  هتخوس ، لد  نیا  يارب  اـّما  مراذـگب ، اـپ  اـه  قیاقـش  ییادـیش 
روضح هنیآ  رد  توکلم  ياشامت  نانیـشن و  شرع  امـش  نیریـش  تارطاخ  يروآدای  ناینیمز ، ام  یگـشیمه  زییاـپ  ِراـهب  هک  دـیراذگب 

.تسا ناتیونعم 

زورما قح ، فطل  ناراب  من  من  هوکش  »
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ار ناراهب  اه  هولج  دنک  هیده  غاب  هب 

رهش زا  دنا  هتفر  هک  مناسفن  مه  چوک  هب 

ار ناراوگوس  تسا  ربص  تمینغ  لد  هب 

روبص هچ  هو  جورع ، ردنا  همه  نارجاهم 

(1) !« ار نارای  روبع  اشامت  هب  يا  هتسشن 
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یمرخ هفطاع  / هناتسم ههقهق 

.دوب هدنامن  یه  ار  دیشروخ  ات  دنتفر  یم  هار  گرم  طخ  يور 

.دوب تیدبا  اب  دنویپ  ریس  نیرت  هاتوک  رادراخ ، ياه  میس 

هیبش تشاذگاو و  نآ  لها  هب  ار  ایند  دز ، کحم  ار  نامیا  درک ، هبرجت  ار  قشع  دش  یم  اه  میس  نیا  يور 

.تفرگ اج  ادخ  شمارآ  شوغآ  رد  یکدوک ، زبس  ياهایؤر 

ناج هب  ار  شیاه  مخز  رجز  يوش  یم  رضاح  هک  دوش  یم  نوبز  ردق  نآ  ایند  يور ، یم  هک  میس  نیا  يور 

.ینک هزم  هزم  شیاه  ییابیز  مامت  اب  ار  گرم  توالح  يرخب و 

.دندیزگرب ار  نینیسحلا » يدها  ، » سفن اب  داهج  رد  دنتشاد و  نامیا  یحو  تقیقح  هب  هک  تسا  ینادرم  روبع  یفاص  قشع ،

.نیدالوف ناشحالس  دوب و  لد  ناشیاه  بکرم  هک  یناراوس  دنتفر ؛ یم  هار  گرم  طخ  يور 

انقزرا مهّللا  : » دندیراب یم  رحس  ات  هک  ییاه  مشچ  درک ؛ یم  هدجس  ناشیاه  مشچ  هب  حبص  ره  دیشروخ ،

« کلیبس یف  هداهش 

.دندناشک رارکت  هنحص  هب  ار  اروشاع  هصق  هک  دید  دوخ  هب  ار  ینادرم  هسامح  ام ، نیمزرس  كاخ 

.دنز یم  دنویپ  اروام  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يّدس  تداهش ،

.دنا هدراذگ  هعیدو  هب  قشاع  ياه  بلق  رد  هک  تسا  ینیریش  تراشب  تداهش ،

هلولگ دندز ، اپ  تسد و  ادیـش  تسم و  دندیـشخب ، تیاقل  نادواج  تشهب  هب  ار  ایند  خزرب  هک  نانآ  هیبش  هاوخب ؛ دیهـش  ار  ام  ایادـخ !
، دـش گرزب  دـنداد ، ناج  محر  یب  ياه  کـنات  ریز  دـنتفرگ ، مارآ  دـندش ، هاـپ  هراـپ  دـنتفر ، نیمز  يور  دندیـشون ، قشع  دـندروخ 

«. دنتسه نوقزری  مّهبر  دنع  ناشلوصو ، يداش  رد  ناش و  هناتسم  ههقهق  رد   » و دندیرخ ، ار  وت  دنداد ، لد  دندیدنخ ،
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ییاضر هثدحم  / نارای هرطاخ 

منام یم  اج  وت  راثیا  لحاس  رب  هچرگ 

منافوت نیا  رتفد  زا  يذغاک  یقیاق 

دنرذگ یم  مرت  نامشچ  لپ  زا  اه  هژاو 

مناراب زا  يا  هلمج  رظتنم  ما  هنشت 

مد نآ  دیآرد ، كاخ  زا  يا  هلال  نامز  ره 

منارای هرطاخ  درذگ  یم  ملد  رب 

مبات دش  رس  هب  زاورپ  بت  رد  اه  لاس 

مناهنپ هغدغد  رد  هدمآ  جوا  رکف 

ار لد  نیا  دربن  ییاج  هب  هک  یهار  هدنام 

مناد یم  مدوخ  تسا ، بیرغ  هار  يا  هتفگ 

دناوخ یم  ارم  تسا  یمیسن  وت  هاگن  رد 

مناوخ یم  ار  وت  هک  يا  يدش  رعش  تبقاع 
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نوتیز مخز 

ییابطابطروپ یلعدیس  / مینیچب نوتیز  میدرگ  یمرب 

رد اعبـش »  » ياهرازتشک ياه  ترک  نایم  زا  وت  رت ، هدنـشخرد  زور  ره  زا  دیـشروخ  دـشاب و  رت  یبآ  هشیمه  زا  نامـسآ  هک  زور  کی 
.يرذگ یم  نآ  زا  دهاوخب ، همانرذگ  تنطو  هب  دورو  يارب  یلیئارسا  چیه  هک  نیا  یب  یسر و  یم  زرم  هب  يرذگ ، یم  نانبل  بونج 

تسا و هداتفا  كورتم  یلاخ و  رگنـس ، دریگب ، فده  ار  وت  ياهاپ  حـیرفت ، يور  زا  ات  تسین  زرم  بل  رگنـس  رد  سک  چـیه  زور  نآ 
.تسا هتسشن  شیاه  ینوگ  يور  رب  كاخ  درگ و  دننام  هب  اه  لاس  مرش 

، مشخ اب  ات  ینک  باترپ  ار  اهنآ  هک  تسین  يزاین  رگید  .دندنخ  یم  لوا  راب  يارب  هداج  رانک  ياه  گنس  يدرگ ، یمرب  وت  هک  يزور 
.دنرابب منطو  نابصاغ  يور  رس و  رب 

رد .دـنوش  یم  ریزارـس  يردـپ ، نیمزرـس  يوس  هب  دـنرذگ و  یم  یُنِتب  ياـهراوید  گرزب و  ياـهزیرکاخ  يور  زا  تکچوک  ياـهاپ 
: دنسیون یم  دنخبل  اب  تبث  رومام  يدرگ ، یمرب  هک  يزور  اما  همانم ؛ نارهت ، اعنص ، توریب ، دلوتم  دنا  هتـشون  غورد  هب  تا  همانـسانش 

.سدق دلوتم 

.دنا هدشن  باریس  هک  تساه  تدم  نوتیز ، ياهرازتشک 

.دنک یم  رازگرب  ار  شا  هرابود  دلوت  نشج  هنشت ، كاخ  يدرگ ، یمرب  وت  هک  يزور 
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.دنشوج یم  هرابود  دنا ، هدیکشخ  الاح  دندوب و  هتفرگ  ندیشوج  وت  ناردپ  هتسب  هنیپ  ياه  تسد  اب  هک  یناشوج  ياه  همشچ 

.میآ یم  تلابقتسا  هب  سدق ، ياه  هزاورد  رد  نم  يدرگ ، یمرب  وت  هک  يزور 

.مینک دازآ  ار  وت  نطو  ات  میا  هدیگنج 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تسا نیطسلف  هشیمه  نیطسلف ؛

زا اه  لاس  هک  درک  مهاوخ  ییاهنآ  هیدـه  درک و  مهاوخ  عمج  تا  هتـسخ  لحاس  زا  ار  اه  یهام  شوگ  مامت  يدازآ -  راهب  رد  ادرف ،
ْشوگ هب  ار  ناشیاه  يداش  دنیرگب و  وت  اب  ار  دوخ  هتفگان  ياهدرد  ات  داد  مهاوخ  اهنآ  هب  دنا ؛ هتسیرگ  اهنت  ار  وت  دنا و  هدنام  رود  وت 

.دننک تمسق  اه  یهام 

هخاش هخاش  رب  يدازآ  ياه  هچنغ  ییافوکش  تسا و  دیما  جنران  ْراهب  لصف  دیون  هتسب ، هنیپ  ياه  تسد  اه و  گنس  قیفلت  ِماجنارس  - 
.نوتیز تخرد  گرب  گرب  و 

.تس يزوریپ  تخرد  ياه  هخاش  نتسشن  لُگ  هب  دیون  ناردام ،» ترفن   » و نطو » ناریش  ناوزاب  تّوق   » قیفلت

هنیس رد  ندیشک و  شوغآ  هب  نطو ، كاخ  بجو  هب  بجو  مهس  تسا و  تماقتـسا  مخز و  رهـش ، ياهراوید  تشخ  تشخ  همانمارم 
.رپ رپ  ياه  هچنغ  ندرشف 

زا اه  تسد  هک  ینامز  نآ  ات  یحو ؛»  » نیمزرـس هشیمه  انیـس ،»  » و سدـقم » يداو   » هشیمه روط ،»  » تسا و نیطـسلف  هشیمه  نیطـسلف ،
.دنتفین یگتسخ  تملظ  رد  ات  دنشاپب  نطو  نیگنر  ياه  هلال  رس  رب  دنچیپب و  هراتس  دیما ، نامسآ 

هنـشت اهنآ  غیت  هبل  دشاب و  هتفر  ورف  یـشوماخ  ماین  رد  شنادنزرف ، ترفن  ياهریـشمش  هک  ینامز  نآ  ات  تسا ؛ هدـنز  هشیمه  نیطـسلف 
.نویهص ناراتفک  نوخ 

.بجاو اهنآ  ِدرف  درف  رب  ناطیش » مجر   » تس و یقاب  نیمز  رب  یگنس  هک  یمادام  تسا ؛ هدنز  نیطسلف 

دورس میوش و  عمج  تیابیز  لحاس  رب  يدازآ ، مد  هدیپس  نیلوا  رد  هک  میدنب  یم  دهع  وت  اب  هّزغ !» - »

.مییوشب تلحاس  تارطق  دنخبل  اب  ار  ناماه  تسد  ياه  هنیپ  میهد و  رس  لصو 
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هدـنامن سدـق  یبآ  نامـسآ  هنیـس  رب  دیـشروخ ، نتفکـش  هب  يزیچ  دریگن ؛ باوخ  ار  نوتیز  هک  داب ، داـیرف  رپ  تا  هرجنح  اـفیح !» - »
اه شافخ   » هک ینزب  طخ  تدوجو  نامـسآ  زا  ار  زاورپ  تمرح  ینک و  تمـسق  اه  هناورپ  مامت  نیب  ار  اه  يداـش  اـت  نک  داـیرف  تسا ؛

«. دندرک وربآ  یب  ار  زاورپ 

دولآ ضغب  ردق  هچ  .ییامن  یم  مولظم  ردق  هچ  اهزور  نیا  تسا ! رابگرم  ردق  هچ  تتوکس  يا و  هتسشن  تکاس  هچ  نیـسای !» رید  - »
، یتسرپ هلاسوگ  نفع  يوب  تسا و  هتـسشن  نامیا  هنیآ  رب  كرـش  رابغ  درگ و  تقادـص ، يوس  نآ  دزرلب ؛ تیاهاپ  دـنکن  يا ! هتـسشن 

.دنوش مادعا  تقادص  ماهتا  هب  اه  لیباه  دنریگب و  اپ  اه  لیباق  هرابود  ات  راذگم  زیخرب و  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  یحو  نیمزرس 

! نیطسلف نزب ، گنس  تسا ؛ نوتیز  لخن  ندناشن  راب  هب  نیطسلف ، تلاسر 

یجنپ هجیدخ  / مرادن تسود  زگره  هن !... 

جوا منیـشنب  هراظن  هب  هظحل  ره  ات  مشاب  نینوخ  ياه  نابایخ  دهاش  زور  ره  ات  مشاب ، نیطـسلف  نامـسآ  ِياج  مرادـن  تسود  زگره  هن !
.ار ریقح  ياپ  ود  دوجوم  نیا  رشب ،»  » تیانج

! هدرک ضوع  خرس  گنر  اب  ار  شلالز  یبآ  هیرگ ، تّدش  زا  هک  ینامسآ 

! دسر یم  شوگ  هب  اه  گنس  ییاهر  گنهآ  ضوع ، رد  تسین و  ییاج  اهرتوبک  ِزاورپ  يارب  نآ ، رد  هک  ینامسآ 

.دننک یم  لوفا  هدیسرن ، غولب  ّنس  هب  زونه  شیاه ، هراتس  هب  هک  ینامسآ 

نینط ناناپوچ ، يادـص  نیـشنلد  كاوژپ  نآ  زا  يراگزور ، هک  ییاه  هوک  مشاب ؛ نیطـسلف  ياه  هوک  ياـج  مرادـن  تسود  زگره  هن !
.دنک یم  سکعنم  ار  هدرم  رسپ  ناردام  هّجض  نویش و  يادص  اهنت  زورما ، دوب و  زادنا 

ياـج مرادـن  تسود  زگره  هن ! .ار  ناـشروشک  ِیّلم  رورغ  ریقحت  .دـنا  هداتـسیا  هراـظن  هب  راـقو ، تبالـص و  جوا  رد  هـک  ییاـه  هوـک 
ياج هب  هک  ییاهدور  دنرادن ! هار  ایرد  هب  هک  ییاهدور  مشاب ؛ نیطسلف  ياهدور 

! دنا هزیرگنس  گنس و  زا  رپ  دیراورم ، ياه  فدص 

.دنتسین دازآ  ًالصا  اه  یهام  نآ ، رد  هک  ییاهدور 
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! دنام یم  هیرگ  هب  ناشنتفر  گنهآ  هک  ییاهدور 

يوب زورما ، دیزو و  یم  جارعم  ینامسآ  رطع  شدوپ  رات و  رد  زورید ، ات  هک  مشاب ، یـصقالادجسم  ياج  هب  مرادن ، تسود  زگره  هن !
! محر یب  ياهراتفک  نّفعتم 

تـسپ هدولآ  ياه  همکچ  ریز  شنامـشچ  زورما ، درک و  یم  دوخ  ناگدید  يایتوت  ار  جارعم  ياه  مدق  یتوکلم  كاخ  زورید ، ات  هک 
.دوش یم  هل  یکاخ ، تادوجوم  نیرت 

! اهروخشال اه و  سکرک  هناتسم  ههقهق  ورما ، دیچیپ و  یم  شیاه  هرگنک  مامت  رد  کیالم ، زاوآ  رطع  زورید ، ات  هک 

رامـش هظحل  مراپـسب و  رظتنم  ياه  هچوک  هب  ار  ما  یـسپاولد  هظحل ، ره  ات  .مشاـب  ینیطـسلف  نارداـم  ياـج  مرادـن ، تسود  زگره  هن !
شیاپ هب  ار  ما  یتسه  مامت  هک  ار ، منامارخ  ورس  ار و  ما  یگدنز  هرمث  نتسشن  نوخ  هب  منیشنب  اشامت  هب  .مشاب و  مدنزرف  هزانج  ندمآ 

.متسرفب گرم  شوغآ  هب  هلجح ، ياج  هب  .ما  هتخیر 

شوغآ رد  .ما  هنادواج  يابیز  ما و  یگـشیمه  يایور  مروشک ، نتفر  جارات  هب  دهاش  مشاب و  ینیطـسلف  کی  مرادـن  تسود  زگره  هن !
؛ ناگناگیب

.منهیم یبآ  نامسآ  رد  یبنجا ، مچرپ  زازتها  دهاش 

.منیبب هنایوج  هطلس  ياه  سوه  لامدگل  ار  منطو  هدنیآ  مشاب و  ینیطسلف  مهاوخ  یمن 

.مونشب ار  اه  هراپمخ  اه و  هحلسا  شّرغ  ناذا ، توص  ياج  هب  راشرس ، نوخ  زا  هلال ، ياج  هب  ار  اه  تشد 

! مشاب ینیطسلف  کی  مرادن  تسود  زگره  نم  تسا  نم  تارّوصت  زا  رتارف  یگراوآ ، لّمحت  مرادن ؛ تسود  ار  رداچ  رد  یگدنز  نم 

يدمحا ناخ  دوواد  «/ تسوا يادص  اهنت  ادص ، هک  يزور  »

ار قشع  یمهف و  یم  ار  نیمز  وت 

یبیرف ار  تراسا  دنا و  هتساخرب  راکنا  هب  ار  گرم  هک  تسا  یمّمصم  نامشچ  رگنس  تا  یناشیپ 

.دنمانب شتقیقح  ات  دنشالت  رد  هدیبسچ ، ایند  هب  یگدنز  یب  ناگدنز  هک  دنناد  یم 
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ناش هرهچ  رب  دنـشوک  یم  هدوهیب  هک  دـنیب  یم  ار  یناگدروخ  تسکـشراک  ناـیاپ  نوخ ، توراـب و  دود و  تشپ  زا  تیاـه ، مشچ  و 
.دنلامب يزوریپ  گنر 

!؟ دشاب دنب  هب  نینچ  نیطسلف ، نوچ  يزاورپ  دنلب  نیهاش  تسا  نکمم  رگم  دوش ؟ یم  رگم 

رابغ رد  هنوگ  نیا  تسیز ، ناگدازآ  نوخ  اب  دیـشک و  رب  رـس  يدازآ  نوخ  رد  دـمآ ، اـیند  هب  يدازآ  اـب  هک  ینیمزرـس  دوش  یم  رگم 
!؟ دوش نوفدم  یشومارف 

هک یناد  یم  یهاگآ و  خـیرات  نیریـش  ناـیاپ  زا  یمهف ، یم  ار  نوتیز  مخز و  نوخ و  دـنلب  زار  یمهف و  یم  بوخ  ار  نیمز  هک  وت  و 
.تسا ناگدیدمتس  نآ  زا  يزوریپ  داکچ  نیرتدنلب 

مادـنا رب  هلزلز  دـناصقر و  یم  ناهج  نافعـضتسم  لد  رد  ار  يداش  هک  يدایرف  تسا  کیدزن  هک  یناد -  یم  بوخ  و  یناد -  یم  وت 
.دنزادنا یم  نایناج  ناگشیپ و  متس 

نیا دـعلب و  یم  ار  لیئارـسا  هدز  نایـصع  هشیپ و  تناـیخ  موق  دوـش و  یم  هزادـنا  یب  شربـص  زور  کـی  هک  شاـب -  نئمطم  نیمز - 
.دوش یم  راوآ  ناشرس  رب  يزور  انیقی  تسا ، هدش  زاب  ناشیارب  یهلا  تلهم  نامز و  يایرد  هنایم  زا  هک  یفاکش 

زا شریبکت ، دایرف  هک  يزور  دوش  یم  هدـناوخ  وا  مان  هب  يزوریپ  تقیقح و  ياه  هبطخ  مامت  تسوا و  يادـص  اهنت  ادـص ، هک  يزور 
.دیاشگ یم  دنب  هدش ، هدیشک  دنب  هب  ناگدش  شومارف  همه  هدش و  شومارف  ياه  تراسا  مامت 

هب ملسو » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  روصنم   » ياپ شیپ  ناشرورغ  سیدنت  دسر و  یم  ینایاپ  هب  ناگشیپ  متـس  تلهم  هک  يزور 
.دتفا یم  كاخ 

هدـمآ مشخ  هب  نوخ  دـنزب و  دـنخبل  شتلاسر  ناـیاپ  هب  گنـس ، هک  یـشیدنا  یم  يزور  هب  یناد و  یم  ار  گرتس  تیآ  نیا  زار  وت  و 
.دریگ مارآ  گرزب  سدق  ياه  گر  رد  نیطسلف ،

هب رگید  رورت ، ياـه  هخوـج  و  تسین ، توراـب  رگید  هک  يزور  قـشع ؛ هناـهب ، نیرت  مک  تسا و  یگدـنز  هیآ ، نیرت  مک  هـک  يزور 
.دنا هتسویپ  خیرات  بالجنم 

! یندمآ ِزور  نآ  دیما  هب 
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یمرخ هفطاع  تنوتیز / ياه  هخاش  رب  مالس 

.دنوش یم  گنس  هک  یتقو  تیاه ، تشم  رب  مالس 

.دنشک یم  دق  هک  زور  ره  تنوتیز ، ياه  هخاش  رب  مالس 

دنک یم  رکف  ایند  .دـنک  یم  خرـس  ار  يربخ  ياه  نتنآ  بش ، ره  تتداهـش ، رابخا  .دـنوش  یم  راوآ  هک  یتقو  تیاه ، هناـخ  رب  مـالس 
.دشاب شتآ  بارطضا و  نوخ و  دیاب  یگدنز  زا  وت  مهس 

.تسین لئاق  یکاخ  هرک  نیا  زا  وت  يارب  یمهس  ایند  .دشاب  نینچ  دیاب  دنک  یم  رکف  ایند 

.دنیب یم  ار  مسیرورت  اب  هزرابم  قوقح و  يژولونکت و  نّدمت و  يایؤر  یتریغ ، یب  نیگنس  باوخ  رد  ایند 

.دبوشایب ار  ناشموش  باوخ  تناکدوک ، هّجض  ادابم  نک ! دایرف  هتسهآ 

.دوش راد  هحیرج  رشب ، قوقح  نایعدم  كزان  بلق  ادابم  نک ! دایرف  هتسهآ 

.دنیب یمن  ار  تیاه  مخز  قمع  سک  چیه 

...تداهش کیلش ، شتآ ، مخز ، هلولگ ،

.دننک یم  تداهش  قشم  تماقتسا ، نونفلاراد  رد  تناناوج  هک  تساه  لاس 

هک ییاه  گنـس  اب  يریگ ؛ یم  هناشن  ار  رطخ  بلق  نامیا ، حالـس  اب  ات  دـنروخ و  یم  رطخ  تسب  نب  هب  تیاه  هچوک  هک  تساه  لاس 
.درک دنهاوخ  ضوع  ار  خیرات 

.دننک یم  عولط  دیشروخ  زا  شیپ  زور ، ره  هک  ییاه  گنس 

.درک دنهاوخ  راچد  ههربا  تشونرس  هب  ار  بش  هک  ییاه  گنس  .ّتلم  کی  ییاهدرد  تمدق  هب  ییاه  گنس 

دوواد ماهس  / میآ زاب  وت  نامشچ  هب  راذگب 

(1) میآ زاب  وت  نامشچ  هب  راذگب 

میوگب هچ  زا 
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لدجم اّکع ، افای ،

؟ نیسای رید  ای 

تسین ایرد  ار  نیسای  رید 

؟ دراد یگنر  هچ  ام  نطو  يایرد 

تسا هایس 

خرس هاگ  و 

نیسای رید  نوچ 

درابب ناراب  مه  یتقو 

ایرد

دراد لِگ  گنر  اهنت 

دیور یم  نشیوآ -  گنر  هب  مغ -  و 

دراب یم  ناراب 

هدش هل  ینارگراک  لخن و  توراب و  و 

دراک یم  نیمز  لد  رد 

دنقشاع رایسب  هک  یناکدوک  و 

: دنروخ یم  هکی  هک  یناکدوک  و 

دوب گنس  زا  ناشنطو 

دنب زا  و 

دش دود  زا  ناشنطو 

وزاب زا  و 
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: دنروخ یم  هکی  و 

دوب روصت  زا  رت  گرزب  ناشهاگ  همیخ 

تسا یتشک  کی  زا  رت  کچوک  ناشهاگودرا 

.گنس زا  ناشنوتیز  و 

دندش گرزب  یتقو 

دش دنهاوخ  مهتم 

...

دوش یم  ریزارس  نیمز  هب  منهذ 

درادرب ناراب  هناد  ات 
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تسا نشج  نیا  و 

ایور

ار ناریسا  ياه  همان  اه و  ناتسوب 

دنک یم  هراپ 

اه یتشک  هاگودرا و  و 

ار ام 

 - شیوخ نایم  - 

دنک یم  تمسق 

میزاس یم  رایسب  هوهق 

اه یتشک  نارکون  و 

 - اقیرفآ ایسآ و  ناناوج  - 

دنیآ یم  نابابرا  نامرف  هب 

! دیدرگب هوهق  يوب  لابند  هب  - 

ار یتشک  هاگ و  همیخ  ياضف  نانآ 

تفای دنهاوخن  رد 

ایرد نیا  سپ  رد 

تساپرب ینشج  ناناوج  نوخ  زا 

...

« هنیل  » نوچ یکدوک  و 

دوب دهاوخ  هاوگ 
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تسا هدش  هوهق  ام  نوخ  هک 

نشیوآ و 

هنهک یمغ  نوچ 

دنام دهاوخ  زبس  زبس 

ایرد و 

هنوگ نامه  هب  نیسای  رید  رد 

دوب دهاوخ  گرزب 
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ییاضر هثدحم   -/ سدق نوخ  - 

ار اه  نوتیز  مخز  هرابود  زیخرب و 

تنامشچ رد  دنبب و  تا  يرسور  اب 

نک یفخم  ار  شیوخ  کشا  هتوبلگ 

وش یهار  نوخ  سدق  يوس  هب  زیخرب و 

! يراج قحان  هب  ياه  نوخ  بحاص  يا 

وش يراج  نیمز  رد  هرابود  زیخرب و 

ینیب یم  ياه  تسد  يور  هک  هتشک  نیا 

تسا وت  ِدوخ  هتشک  نیا 

وت هکت  نیا 

مه ار  نادیهش  سدقم  مان  سپ 

! وناب يا  داهن  ناوت  یم  وت  يور  رب 

دیور یم  اه  هضافتنا  تنماد  زا 

دیور یم  نوخ  باهتلا  تنماد  زا 

دناوخ یم  تا  هرنجح  نیمز  مخز  رد 

تسا يراج  تیاه  هیآ  تداهش  ضبن  رد 

! وناب هدینت  نامسآ  هب  جوا  يا 

ار اه  نوتیز  مخز  هرابود  زیخرب و 

نینوخ كاخ  مخز  هب  نزب  دنویپ 

ناراب زبس  مان  هب  نزب  دنویپ 
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شتآ داب و  بآ و  هب  نزب  دنویپ 

...هب نزب  دنویپ 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنش جنپ 

يد 1382  4

هدعق 1424 يذ   1

Dec. 25  . 2003

جح هتفه  زاغآ 

یتیاده نیسح  / ناهج ياه  مچرپ  مامت  زا  رت  هتشارفا 

.يونش یم  ار  هبیرغ  ياه  نیمزرس  رد  مدآ  ینادرگرس  گنهآ  زونه 

تافرع رد  یمدآ  هدـش  ناریو  هجهل  نیا  نیا ، زا  شیپ  ياه  هیناث  نادـقف  رد  شیوخ و  قارف  رد  دـنوادخ ، قارف  رد  نتـسیرگ  اه  لاس 
.دهد یم  درد  يوب  هک  تسا 

رادم رب  یـشخرچ  .تشاذـگ  یهاوخن  ماجرف  ياه  هرادـج  هب  رـس  هاگ  چـیه  .رّودـم  یتکرح  مامتان ، یتّیعقاو  يوس  هب  تکرح  ّجـح ؛
.دوش یم  ّسح  هتفت  اه  نابایب  رد  مدآ ، اّوح و  ياه  هّجض  معط  زونه  .نوکس  رد  نارَوَد  .شیوخ 
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تدنواشیوخ هن  یسانش ، یم  ار  تشیوخ  هن  .نایاپ  زاغآ و  هطقن  .تسا  ینادرگرس  هیت  قیقد ، اج  نیا 

هراوید مادـک  هب  ترـس  یمهف  یمن  .رود  تسا و  کـیدزن  زیچ  همه  .يزیرگ  یم  يراذـگ و  یم  تیاـهاپ  ریز  ار  شیوخ  هدـیرج  .ار 
.دّرغ یم  اه  ماگ  رد  یباتش  .يوش  یم  دنلب  مشچ ، رد  يرشحم  اب  یتلغ و  یم  دوخ  رد  .دروخ  یم  تنورد 

يریگ یم  فتک  رب  ار  تشهب  .تسوت  يور  شیپ  یخزرب  .يوش  یم  هریخ  دنوش ، یم  رود  وت  زا  ناساره  هک  تیاهاپ  هب  یتسیا و  یم 
مّهللا « ؛ ینز یم  دـنوادخ  ياه  هدرپ  رد  گنچ  .دزغل  یم  تیاـه  هنوگ  رب  فاّفـش  یـسرت  اـه  مشچ  زا  اـّما  يدـنخ ، یم  لاـمتحا  هب  و 

.دتفا یم  تنماد  رد  يا  همزمز  کیبل ،»

! تسوت نآ  زا  زیچ  همه  ردقچ  ییاهنت و  ردقچ 

.يروآرد هملک  هب  ار  شیوخ  تایح  زار  ات  يریم  یم  تنابیرگ  رد  ینیشن و  یم 

! تسا هتسب  لوات  هچ  تیاه  بل 

مامت دنوادخ  و  ردپ - ! يا -  هتـشاذگ  شنازیرگ  ياه  هناش  هب  رـس  دـیرگ ؛ یم  وت  شوگ  رد  یـسک  .يرذـگب  تاخفن  زا  یناوت  یمن 
ياه مچرپ  مامت  زا  رت  هتـشارفا  .یتفا  یم  كاخ  هب  یهاوخب ؛ هک  یتمـس  ره  هب  وت  .دـسیون و  یم  تدـنلب  یناشیپ  رب  ار  شیوخ  ءامـسا 

.دهاوخ یم  يدیدش  یندیراب  تلد ، .يا  هدش  ناهج 

ییاه هدرپ  اب  شیوخ  حور  هب  هتخیوآ  .تسا  هدمآ  هبعک  ياه  تشخ  اب  ردـپ ، .يونـش  یم  ار  مدآ  ناشوج  يادـص  زاجح  ات  بلح  زا 
 ... شیپ نیا  زا  ياه  هیناث  نادقف  رد  شیوخ و  قارف  رد  دنوادخ ، قارف  رد  تسا  هتسب  لوات  هچ  تیاه  بل  دنلب و 

ینوطالقس میرم  / دنونشب اه  گنس  ارم  ياه  هلان  ات 

مناوخب ار  وت  ریغ  رگا  میولگ ! رد  راخ 

میرگن ار  ما  یگدنامرد  رگا  میولگ ! رد  راخ 

منکن همزمز  ار  وت  رگا  میولگ ! رد  راخ 

« نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  »

دشاب مناج  تمیق  هب  رگا  یتح  متسرپ ؛ یم  ار  وت  اهنت 
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منک تیادص  دنراذگن  رگا  یتح  منز ؛ یم  ادص  ار  وت  اهنت 

نوگزبس نامسآ  نیا  زا  جراخ  منک ، یگدنرپ  اجک 

نوگدیپس هریاد  نیا  زا  جراخ  منک  عامس  اجک 

ریحت هریاد  نیا  زا  جراخ  موش  ناریح  اجک 

سدقم هاگدجس  نیا  زا  جراخ  منک  هدجس  اجک 

یتوربج كربتم  دبعم  نیا  زا  جراخ  منک  یگدنب  اجک 

دور یم  نامسآ  ات  هلان  نوتس  نوتس 

دنبوک یم  تا  هناخ  هناش  رب  رس  جوم  جوم 

«! تسه  » اج همه  رد  يا  یتسه  اجک 

!؟ یشابن اج  نآ  وت  هک  تسین  اجک  و 

تسا دابآ  تا  هناخ  ردقچ 

! هدرتسگ تا  ینابرهم  ناوخ  ردقچ  و 

!؟ منک هچ  مراذگن  تا  هناخ  راوید  رب  ار  مرس 

!؟ منک هچ  مدرگن  تا  هناخ  درگ  راو  هناوید 

!؟ منک هچ  منزن  دایرف  ار  ما  یگراچیب 

!؟ منک هچ  منکن  هدجس  تا  یگرزب  ربارب  رد 

!؟ مهاوخب هک  زا  مهاوخن  وت  زا 

باوث یهوک  ار  یکین  يا  هرذ  هک  ییوت 

يریگ یم  هدیدان  ار  هانگ  یهوک  و 

!؟ دشخبب دننیب و  هک  منزب  ار  تا  هدنب  مادک  ِرد 
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دهدب ینامیشپ  تلهم  نم  هب 
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دنادرگن ور  نم  زا 

دنزن راج  ار  ما  يدب 

!؟ وت شیاین  ياوه  زج  مشکب  سفن  اجک 

!؟ وت ياوه  شتآ  رد  زج  مزوسب  اجک 

!؟ وت تبحم  نیمزرس  رد  زج  موش  هدنک  دوخ  زا  اجک 

!؟ وت ینابرهم  ورملق  زا  جراخ  مور  اجک 

! یتوربج قیاقد  يا  هآ ،

! نشور ياه  تشهب  يا  هآ ،

! نامیا بیس  رد  روانش  ياه  توکس  يا 

! ناراب لُگ ، زا  ياه  غارچ  يا 

! نازوس بهتلم و  ياه  همزمز  يا 

دینک نشور  ارم 

دینکب اج  زا  ارم 

دینازوسب ارم 

دیناوخب ناراب  ياعد  میارب 

دینک متخ  هنوپ  تاولص 

دینزب زاین  هرگ  میارب 

دیناسرب اه  هتسدلگ  شوگ  هب  ار  ممان 

دینک همزمز  نآرق  میارب  میسن ، نابز  اب 

! منم کنیا 
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شیوخ رد  هدرم  ورف  کیرات  زا  ینشور  همین 

قیمع ياه  غارچلچ  مامت  یسوب  ياپ  هب  ما  هدمآ  هک 

! منم
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ما هدمآ  ناراب  ترایز  هب  هک  يا  هتساخرب  باوخ  زا 

؟ ینارون نشور  تاّذل  نیا  دنا  هدوب  اجک 

؟ کیدزن ياه  نابدرن  نیا  دندوب  اجک 

؟ رادانعم ياه  توکس  نیا  دندوب  اجک 

؟ دنهاوخ یم  هچ  ناباتش  ياه  ماگ  نیا 

؟ دنهاوخ یم  هچ  عیطم  ياه  تسد  نیا 

دزو یم  حبص  اه ، هنزور  مامت  زا 

قیقع ياه  هنیآ  حبص 

اه غارچلچ  ینشور  همشچ  حبص 

اه تسد  جاوم  تاکرح  ِحبص 

فاوط شوپ  دیپس  ِحبص 

شیاین ناراب  لوزن  ِحبص 

زاب ياه  هچیرد  ِحبص 

لیبابا شراب  ِحبص 

نتخوس عامس و  ِحبص 

هنیآ باتفآ و  ترواجم  حبص 

هحتاف نیسای و  تبحاصم  حبص 

مشک یم  اه  لیبابا  مامت  خر  هب  ار  ما  یگدنرپ 

منز یم  راج  ناینیمز  مامت  شوگ  رد  ار  ما  یگناوید 

منک یم  اه  هناورپ  مامت  فیلکت  ار  منتخوس 
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منک یم  زاوآ  اهداب  شوگ  رد  هعطق  هعطق  ار  ما  ینشور 

رود ره  رد  منک و  یم  فاوط 

منز یم  دایرف  ار  منونج  هبترم  رازه 
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مراب یم  ار  ما  یگنشت  تذل  هبترم  رازه  رود ، ره  رد 

مشک یم  رس  ار  مندش  باذم  ینیریش  هبترم  رازه  رود ، ره  رد 

؟ دنک زاوآ  ار  مندیسر  تاذل  يادص  تسه  یسک  ایآ 

؟ مراو هناورپ  نشور  قمع  زا  دونشب  ارم  تسه  یسک  ایآ 

؟ دونشب ادخ  اب  ار  ما  هناقشاع  یگنتلد  تسه  یسک  ایآ 

؟ دنک توالت  ار  منامشچ  شکرس  ياه  هلعش  مامت  تسه  یسک  ایآ 

دزاس یم  دنک و  یم  ناریو  ار  یلدروک  ره  لد  وت ، هناخ  هوکش 

نکن ما  هدنمرش  نیا  زا  شیب  ایادخ !

مبوکب ناهج  رس  رب  ار  ما  یگتخابلد  رورغ  راذگم 

منک ریگملاع  ار  منتخوس  شتآ  راذگم 

منکارپب اج  همه  رد  ار  ما  یگنشت  مخز  راذگم 

« کیََّبل َّمُهَّللا  کیََّبل  »

يریدق نیسحدمحم  / قشع يابرهک 

.ورب رانک  اهداژن ! اه و  ندب  یگنر  هدرپ  يا 

.تفیب یتاقبط ! رخاف و  ياه  سابل  باجح  يا 

دیزیر ورف  اه ! هجهل  نابز و  لئاح  راوید  يا 

دینک زاب  ار  هار  اه ! نامز  اه و  نیمز  زرم  يا 

دنویپب دوخ  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  هب  مدآ ! ترضح  دنزرف  يا 

.رادرب دوسالارجح  ياه  هنوگ  زا  ار  تسمل  هسوب  ياه  هچنغ  نیرت  گنشق  .زادنیب  هبعک  ندرگ  هب  ار  فاوط  ياه  لگ  نیرتابیز 
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نیرت و کیدزن  اب  نک و  ینعم  تیدوبع  جح و  گنهرف  رد  ار  شتسرپ  هژاو  ینعم  نیرت  یلاع 

.نک اوجن  دوخ  تسود  نیرت  یمیدق 

.تفُکش یتسه ، تشد  رد  تعیرش  باتفآ  روهظ  اب  هک  تسا  یلگ  جح ، يرآ !

.تسا لماکت  هبذاج  رپ  نیمزرس  نارفاسم و  هشوت  نیرتهب  جح ،

.دنک یم  ادخ  هناخ  ترایز  بذج  ار  ادیش  ياه  لد  هک  تسا  قشع  يابرهک  جح ،

.تسا مدآ  ینب  دیدزاب  دید و  راهب  جح ،

شزیر رطخ  نآ ، بصن  زا  تلفغ  دـناد و  یم  مزال  نامیا  هناخ  تیوقت  يارب  ار  نآ  تعیرـش ، سدـنهم  هک  تسا  ییاـنب  گنـس  جـح ،
ياه تما  ناشیرپ  فلز  دراد و  هارمه  هب  ار  ناناملسم  تزع  نامیا و  راوید 

دیشروخ اب  ناهانگ  هوک  ددرگ و  یم  هناش  نآ ، شخب  تدحو  شخب و  حرف  میسن  جح  راهب  اب  یمالسا ،

.دوش یم  بآ  نآ  کسانم 

هک یبمب  تسا ؛ هتـشگ  میظنت  يرمق  هام  یعرـش  تقو  هب  هجحلا و  يذ  تعاس  هب  هک  تسا  ناهج  یتعاس  بمب  نیرت  تردق  رپ  جـح ،
شتئارب راجفنا  اب  دناکرت و  یم  ار  متا  بمب  هرهز  شیاه ، کیبل  دعر  يادص 

.دزاس یم  دراو  هقرفت  رکیپ  رب  ار  دوخ  شکرت  رگناریو  ياه  هلعش  دریگ و  یم  ار  ملاع  نماد  نآ ، يزیتس  متس  جوم 

ینوطالقس میرم  / ناراب تباجا  هاگتسیا 

مونش یم  ار  میهاربا  ياه  مدق  زاوآ 

منک یم  سح  ار  لیعامسا  بلق  شپت 

مونش یم  ار  رجاه  ناوناز  شزرل  يادص 

تسا هداتسیا  نارگن  نم  رد  یسک 

تاقالم سنج  زا  یشمارآ  یپ  رد 

درادرب هدرپ  شناهودنا  مامت  یکانتوخر  زا  ات 
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دیآ یم  دورف  نم  رد  یسک 

نامیا عافترا  هب  هطقن  نیرت  کیدزن  زا  ات 

تسود ِنم  ات  شیوخ  هناگیب  ِنم  زا  دنک  زاغآ  يرفس 

نم تسرپ  تب  ياه  تینم  ِمامت  هاگنابرق  تساجک 

منادرگرس ِنم  ياه  یچیپرس  مامت  هاگنابرق  تساجک 

منیب كرادت  شیوخ  رد  ینم  زا  هزات  ییانب  مهاوخ  یم 

! هناراورجاه قیاقد  يا 

دیربب ناراب  هاگتسیا  هب  ارم 

مزادنایب كاخ  رب  ار  مدوخ  مامت  مهاوخ  یم 

میوشب نامیا  همشچ  رد  ار  میاه  مشچ  مهاوخ  یم 

مورب ورف  شیوخ  یناسنا  تشونرس  ِقیمع  رد  رس  ات  مهاوخ  یم 

منزب مدق  ما  یناسنا  تافرع  نیمزرس  رد  راو  مدآ  مهاوخ  یم 

منکب لد  شیوخ  یتسه  زا  هنوگ  لیعامسا  مهاوخ  یم 

منزب وناز  تسین  ادخ  لثم  سک  چیه  هک  یسک  ربارب  رد  مهاوخ  یم 

مواکب ار  نامسآ  هطقن  نیرتدنلب  شیوخ  هطقن  نیرت  نیئاپ  زا  مهاوخ  یم 

دینک زاب  نم  يارب  ییاج 

! نامیا مکارتم  ياهربا  يا 

یکیرات زا  یلاخ  ياه  مشچ  يا  دیرابب 

« تیبملا هلیل   » ات مودب  مهاوخ  یم 

روثلا لبج  نیگنس  ياه  هرخص  ات  منزب  وناز  مهاوخ  یم 
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رون لالز  عافترا  ات  مناکتب  ار  ما  یگتسخ  مهاوخ  یم 

! دیریگب ار  میاه  تسد 

مرابب دیاب  نامسآ  دنچ 

منزب وسوس  دیاب  هراتس  دنچ 

مزوسب دیاب  نابایب  دنچ 
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مزیرب ورف  دیاب  هوک  دنچ 

موش هنشت  دیاب  ایرد  دنچ 

موش يراج  دیاب  دور  دنچ 

موش بارخ  دیاب  نافوت  دنچ 

موش رابنلت  دیاب  راوآ  دنچ 

منکشب دیاب  هنیآ  دنچ 

موش بوذ  دیاب  باتفآ  دنچ 

! روش همه  نیا  زا  هّللا  ناحبس 

! یگتخابلد همه  نیا  زا  هّللا  ناحبس 

! ییادیش همه  نیا  زا  هّللا  ناحبس 

! ییابیز همه  نیا  زا  هّللا  ناحبس 

! ینشور همه  نیا  زا  هّللا  ناحبس 

! ناراب همه  نیا  زا  هّللا  ناحبس 

؟ تسیچ نشور  ياه  بش  نیا  هک  یناد  یم  هچ  وت  و 

حبص رازه  زا  رت  نشور  ياه  بش 

باتفآ رازه  زا  رتابیز  ياه  بش 

تاجانم رازه  زا  رتزیگناروش  ياه  بش 

ریُجم ياه  تاجانم  زا  رت  لالز  اه  بش 

کشا یناوخ و  هیبلت  ياه  بش 

شوپدیپس تسدکی  ياه  بش 
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هناورپ عامس و  تسدکی  ياه  بش 

يروبص توکس و  رسارس  ياه  بش 

تونق نابرهم  ياه  بش 

« كریغ یل  نم  یهلا   » فیطل ياه  بش 

! ادخ ياوه  تسا  کیدزن  ردقچ  و 
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! تسا سرتسد  رد  نشور و  ردقچ  و 

تسوت سک  همه  هک  یسک  زج  تسین  یسک 

هناورپ هنوپ و  رطعم  ياوه  زج  تسین  ییاوه 

زاین تعکر  رازه  هزات  ياوه 

؟ راشرس ياه  هقیقد  نیا  دندوب  اجک 

دیناوخب اه  ناذا  شوگ  رد  ارم  مان 

تسا هدش  ناور  مزمز  همشچ  رازه  میاپ ، ریز 

دینک مسیخ  دوسالارجح  نابرهم  رابگر  ریز 

دینکارپب میاه  لولس  قوش  رد  ار  ناربمایپ  مامت  رطع 

« کیََّبل َّمُهّللَأ  کیََّبل ؛ »

موشن قشاع  ار  یسک  وت  زج  مهد  یم  یهاوگ 

ییاه ییابیز  همه  همشچرس  مهد  یم  یهاوگ 

اه مالسلا  باب  مامت  زادنا  مشچ  تا ، هناخ  يا 

رطعم ياه  هناورپ  مامت  نابیاس  تنامسآ ، يا 

لیِمَْجلا رَهْظَأ  ْنَم  ای  مهد ؛ یم  هاوگ  وت  مان  هب  ار  وت 

نک روانش  تیاه  هناورپ  نشور  ياوه  رد  ارم 

تباجا ياه  هچیرد  زیرکی  شراب  رد  تعاس  ياه  لگ  همه  زا  رتارف 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / ما هدمآ  نم  کنیا 

نایمیکح تاداسلازانهم  / ما هدمآ  نم  کنیا 

کیبل کل  کیرش  کیبل ال  ...کیبل  مهّللا  ...کیبل 
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، دنرتانشآ وت  اب  موادم  ِناگدنب  دنچره  میناوخ ، یم  ارف  تهاگن  ینامهیم  هب  هک  یمسوم  رد  متباجا ، تداعس  رد  وت  توعد  يادنلب  هب 
.مرطاخ تینما  جوا  رد  تیزاون  بیرغ  زا 
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لزنم هک  تسا  يا  هناهب  کسانم ، مناد  یم  مزومآ و  یم  رفس  بادآ  هنیس ، رب  تسد  تقیرط ، سالک  رد 

.دریگ یم  وت  زا  غارس  لزنم ، هب 

كاخ حطـس  زا  رتالاب  کنیا ، .مروآرد  فرب  هماج  هب  مشک و  نوریب  نت  كال  زا  حور  موش ، مرُحم  صالخا  تاقیم »  » رد مهاوخ  یم 
.دراشف یمن  نیگنس  تخس و  ار  میاه  مدق  قلعت ، ياه  شفک  مور و  یم  هار 

هب كانـسوه و  ياه  هظحل  ِندرک  لاچ  هب  مارح ، میرح  زا  بانتجا  هب  مَدَناوخ  یم  یـسک  مارحلارعـشم ، رد  فوقو  ات  هتـسهآ  هتـسهآ 
.دید یم  رات  هشیمه  هک  هانگ  یتوبکنع  ياه  مشچ  نفد 

هب ارم  هک  اـج  نآ  تاـفرع ،» « ؛ دـنک یم  فقوتم  ارم  روبع  ررّکت  هک  ییارحـص  ارحـص ، یناـیرع  راپـسهر  موش ؛ راپـسهر  مهاوـخ  یم 
.دراد یم  نایرع  تنطلس  هماج  زا  سفن  دناسانش و  یم  شیوخ 

.دوش یهت  اه  ّتینم  داب  زا  منابیرگ  ات  منک ، انِم »  » ِكرد دیاب  تسا ؛ هتوتیب  ِهاگ  لاح ، و  ... 

ار سیلبا  ینیرفن  ياه  تنطیـش  ات  مور  یم  مدرگ و  یم  زاب  هاـگ  ناـبرق  زا  لـمأت  یب  هک  دـش  یناـبرق  نم  رد  یـشکرس  ِتیناویح  اـیآ 
![ دناد یم  ادخ  [ ؟ منک یمر » »

(1) «. دننک فاوط  هبعک  یمارگ  هناخ  درگ  رب  و  دننک ، افو  دوخ  روُذن  هب  دنزاس ، فرطرب  ار  اه  يدیلپ  سپس ، »

ِنامسآ نیمتفه  زیوآ  تفرگ و  یم  الاب  دروخ و  یم  دنویپ  هقلح  هقلح  شاک  ؛ شتـسرپ علطم  ات  یپ  رد  یپ  شدرگ  تفه  هریاد ، تفه 
هیفاق رد  ار  یناعم  تفاطل  تعامج ، یگناگی  رد  متشگ و  یم  جورع 

! مدرک یم  فشک  ظافلا 

کیََبل ََکل  َکیِرَش  ال  ...ْکلُْملا .  ََکل َو  َهَمْعِّنلا  َدْمَْحلا َو  َّنِا 

؟ دنک یم  یعس »  » ار هورم »  » و افص »  » ماقم هلوره »  » هب هک  تسا  رجاه  مادک  نم  رد  ادنوادخ !

!؟ دنام دهاوخ  یقاب  هشیمه  ات  ماک  نیا  يرابشطع  ای  دش ، دهاوخ  يراج  یمزمز  ما  یگنشت  كدوک  يارب  ایآ 

ْعِساو َهَتَمْحَر  قِداص َو  ُهُدْعَو  ْنَم  ای 

.دروآ یم  اج  هب  ار  ملد  زامن  وت ، ياضر  يارب  و  دنک ...، یم  مایق  نم  رد  ارح »  » يادنلب هب  یهوک  منک ، ریصقت »  » دیاب رگا 
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دگنل یم  لد  ياپ  هچ  رگا  هزورما 

تسا هار  تعکر  ود  طقف  وت  ندید  ات 

رگا دننزب و  شین  ار  ما  هلـصوح  تسوپ  مشخ ، ياه  كروبنز  رگا  دننک ، یـشوگیزاب  هبعک  فوط  رد  منامـشچ  رگا  مناد ، یم  بوخ 
ماقم  » هب هک  مروآ  ياج  هب  یّجح  هرابود  منک و  ّتین  هرابود  موش  قشاع  هرابود  دیاب  منکن ، ادتقا  دهاوخ ، یم  نم  زا  قشع  هچ  نآ  هب 

.مسر میهاربا »

ییابطابطروپ یلعدیس  / ناهج ناناملسم  عامتجا  نیرت  گرزب 

ییابطابطروپ یلعدیس  / ناهج ناناملسم  عامتجا  نیرت  گرزب 

! کیبل مهللا  کیبل !

! کیبل ینز : یم  دایرف  و  يدرگ ، یم  یخرچ و  یم 

.تفر بوبحم  تاقالم  هب  یگدولآ ، هنوگره  زا  يراع  كاپ ، فاص و  دیاب  هک  ارچ  يا ؛ هدیشوپ  دیفس 

نایم رد  یکیرش ، ره  زا  غراف  رفن  اه  نویلیم  اب  ادص  مه  يوش و  یم  قرغ  مدرم  نارک  یب  يایرد  رد 

.يوش یم  مگ  سودق ، ای  بوبحم و  ای  دایرف 

! کیّبل مهللا  کیبل ،

هلان زجع و  ینیمحارلا و  حرا  وت  هک  ریذـپب  ار  ما  هبوت  اهالاراب ! ما ؛ هدـمآ  وت  تاقالم  هب  هانگ ، زا  يراب  هلوک  اب  هک  منم  نیا  ادـنوادخ !
! ینآ هدنونش  وت  اهنت  هک  ونشب  ار  ما 

.دننک یم  همزمز  وت  اب  رگید  رفن  اه  نویلیم  هک  نانچ  نآ  ینک ؛ یم  همزمز 

؛ ...هنهرب هورم ، يوس  هب  افص ، تمس  هب  .دنوش  یم  هتشادرب  ماگ  اه  نویلیم 

...میهاربا دای  هب  ییایند ، ياه  شیالآ  اه و  گنر  یب  يا ، هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  نانچ  نآ 

! کیّبل مهللا  کیبل 

یم وجو  تسج  ار  هکم  كاخ  بآ ، لابند  هب  هک  ماـگنه  نآ  رجاـه ، داـی  هب  تشارفا ؛ یم  رب  ار  هبعک  هک  ماـگنه  نآ  میهاربا ، داـی  هب 
، ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دای  هب  دش و  یم  هدرب  هاگنابرق  هب  هک  ماگنه  نآ  لیعامسا ، دای  هب  درک ؛

.ییوگ یم  کیبل  یخرچ و  یم  يدرگ و  یم  درک ، یم  دنلب  ار  مالسا  مچرپ  هک  ماگنه  نآ 
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! کیّبل مهّللا  کیّبل 
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هللا یلص  دمحم  تسا ، هداتسیا  زامن  هب  هک  نآ  تسا و  لیعامسا  رجح  اج  نیا  .دننک  یم  زاب  رس  هنهک ، ياه  مخز  حورجم و  ياه  نت 
ار زامن  هبعک  يوس  هب  سپ  نیا  زا  دـمحم ! ای  .لـیئاربج  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  دـیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  هک  نآ  و  ملـسو ، هلآ  هیلع و 

هنهک ياه  مخز  یهاوخ ! یم  ار  سدـق  ینز و  یم  داـیرف  رگید  ناملـسم  اـه  نویلیم  اـب  .يزیر  یم  کـشا  ینز و  یم  داـیرف  راداـپرب !
.دنا هدرک  زابرس  هرابود 

: ینز یم  دایرف  ناهج ! ناناملسم  عامتجا  نیرتگرزب  .دنا  هدمآ  ناهج  مامت  زا 

یم نوگنرس  ار  ناهج  ياه  تب  همه  تسین ! کیرـش  وت  توعد  رد  یتوغاط  چیه  کیبل ! کل  کیرـش  کیبل ال  کیبل ، مهللا  کیبل 
.ینیب

كاپ اه  تب  دوجو  ثول  زا  ار  هبعک  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قح  لوسر  شود  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  زورید  نیمه  راـگنا 
...درک یم 

ياه هرجنح  نیگمـشخ و  ياـهدایرف  ثراو  وت  ـالاح ، .تسا  هدـش  ادـف  هار  نیا  رد  رفن  اهدـص  حورجم  ياـه  نت  هنهک و  ياـه  مخز 
.ییوج یم  تئارب  نیکرشم  زا  ینز و  یم  دایرف  مه  وت  .يا  هدش  یمخز 

کیّبل مهللا  کیّبل 

ياه هراتـس  موجه  نایم  رد  .رونرپ  ياه  هراتـس  رون ، مک  ياه  هراتـس  .ینک  یم  اشامت  ار  اه  هراتـس  اـنم ، ناـبایب  رد  تسا و  بش  همین 
نیا زا  ییاـج  رد  هک  یناد  یم  .دـنرادن  يا  هوـلج  رگید  اـه  هراتـس  .دزیر  یم  ورف  وـت  رظتنم  ياـه  مشچ  زا  یکـشا  هرطق  نوگاـنوگ ،
یم همزمز  .دـنک  یم  هاگن  اه  هراتـس  هب  تسا و  هتـسشن  وا  تسا ، هدـش  اپرب  لاس  ره  اه ، نرق  يارب  هک  يا  همیخ  رد  رواـنهپ ، يارحص 

.دیوگ یم  کیبل  وت  اب  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  یتسین ؛ اهنت  یناد  یم  و  کیبل ! مهللا  کیبل ! ینک :

ینوطالقس میرم  / بیس مشیربا و  نادوان  ریز 

موش یم  باذم  هرذ  هرذ  مراد 

موش یم  بآ  هرطق  هرطق  مراد 

مزوس یم  نابایب  نابایب  مراد 
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موش یم  هنشت  ایرد  ایرد 

مراب یم  نامسآ  نامسآ 

مشاپ یم  ورف  هوک  هوک  مراد 

متفا یم  نیمز  رب  هراتس  هراتس 

مونش یم  ار  میاه  ناوختسا  نتسکش  يادص 

منک یم  سح  ار  محور  نتخیر  ورف  يادص 

.منک یم  سمل  ار  ما  یگراچیب  راوآ  مراد 

تسا هدیکشخ  میولگ 

یلاسکشخ ضرعم  رد  يا  هکرب  نانوچ 

شتآ ضرعم  رد  یتخرد  نانوچ 

دنزوس یم  میاه  مشچ 

وس مک  یغارچ  نانوچ 

هدیسر ناوختسا  هب  یمخز  نانوچ 

دیبایرد ارم 

دنلب ياهرانم  يا 

نشور تسدکی  ياه  ناذا  يا 

هفقو یب  هدنزوس  ياه  باتفآ  يا 

دیبایرد ارم 

کیدزن ياه  هتسدلگ  هب  ور  ياه  نابایخ  يا 

دیشروخ اب  هیاسمه  ياه  جرب  يا 
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! منم

هار يوجتسج  رد  ییاپ  هنهرب 

يزور يوجتسج  رد  يا  هنسرگ 

همشچ يوجتسج  رد  يا  هنشت 
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نابیاس يوجتسج  رد  یناوتان 

هاگهانپ يوجتسج  رد  يریقف 

! دیبایرد ارم 

تسا هتفای  ار  شیوخ  کنیا  هک  يراکهانگ 

تسا هدیسر  شیوخ  هب  نونکا  هک  يا  هراچیب 

تسا هتخانش  ار  دوخ  هک  يدنمدرد 

تسا ینابرهم  يوجتسج  رد  هک  يا  هدیشک  جنر 

منز یم  ناتیادص 

هودنا هرسکی  ياه  هظحل  يا 

هلان تسدکی  ياهراوید  يا 

کشا تسدکی  ياه  هرجنپ  يا 

منز یم  ناتیادص 

یظفاحادخ ياه  بش  يا 

اروشاع ترایز  ياه  بش  يا 

هعماج ترایز  ياه  بش  يا 

منز یم  ناتیادص 

بیرغ ياه  هربقم  يا 

مولظم ياهرازم  يا 

دیریگب ار  میاه  تسد 

ینامسآ ياه  هتسدلگ  ینشور  يا 
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هوبنا يرمرم  ياه  نوتس  يا 

ناشفا هراتس  ياه  غارچلچ  يا 

سای زا  رطعم  يارضخ  دبنگ  يا 

هتسب ياهرد  تشپ  ياه  مشچ  يا 

کبشم ياه  هرجنپ  زا  هتخیوآ  ياه  تسد  يا 
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یمیقم بیبح  / لد ترایز  ؛ جح

یمیقم بیبح  / لد ترایز  جح ؛

(1)« میداد رارق  مدرم  ناماد  نما  لحم  باوث و  لحم  ار  هناخ  اْنمَأ ؛ ِساّنِلل َو  ًَهباثَم  َْتیَبلا  اَْنلَعَج  ْذِإ  «َو 

.نک هراظن  قوشعم  درگادرگ  ار  قشع  ياپ  اج  هبترم  تفه  ونشب و  ار  کیبل  دایرف  راپسب و  شوگ 

تسا و هدش  نت  کی  الاح  هک  دیوگب  نخـس  یهوبنا  موجه  زا  دروایب و  ماغیپ  هّکم  مرگ  ياه  هوک  زا  باتـش ، رپ  داب  ات  راپـسب  شوگ 
.کیّبل مهللا  کیبل  تسا : داب  ناغمرا  ادص ، کی 

.دخرچ رگید  يا  هراّیس  درگ  هب  يا  هراّیس  چیه  داتسیا و  دهاوخ  نیمز  زورما 

هدز تریح  دهاش  نایناهج ، ناهج و  دنا و  هدرک  زاغآ  ار  یتوکلم  یشدرگ  راگدرورپ ، تمرح  میرح  رد  ناگتـسشن ، مارحا  هب  زورما 
.دنقشاع هنودرگ  نیا 

اب هارمه  مه ، اب  همه  کـلف ، تشد و  هوک و  زورما ، ار !؟ یگدـنب  تکوش  هوکـش  دـهد ، یم  اـج  دوخ  رد  ار  هوکـش  نیا  یمـشچ  هچ 
ینک یم  نیقی  هن ! یناد ، یم  وت  هک  تساجنآ  دـنک و  یم  كاوژپ  ار  راگدرورپ  یگناگی  دایرف  ّقلعت ، گـنر و  هچره  زا  اـهر  یهوبنا 

باحـصا هرطاخ  هک  يا  هناخ  نآ  درادـن ، يرای  چـیه  هبعک ، راوتـسا  هناخ  بحاص  ینم ، هکم و  راگدرورپ  یتسه ، هناـگی  نآ  زج  هک 
.دیوگ یم  زاب  شیوخ  ناریاز  يارب  ار  لیف 

« .دینادرگ هدش  هدیوج  هاک  دننام  ار  نانآ  ادخ  ماجنارس  ٍلوُکْأَم ؛ ٍفصعک  مهلعجف  »

ار تشهاوخ  زا  رپ  ناتـسد  بلق ، میمـص  زا  هک  ییوت  هتـسشن ، اّنمت  کشا  هب  ینامـشچ  ییوت و  تراگدرورپ ، ییوت و  هک  تساج  نآ 
.چیه رگید  يراپس و  یم  ادخ  تسد  هب  طقف  شیوخ  هقشاعم  رد 

ات ینک  یم  میدقت  ادخ  هاگـشیپ  هب  ار  ینابرق  نیا  يزیر و  یم  نیمز  رب  ار  تا  یناسفن  ياه  شهاوخ  يولگ  نوخ  رتوس ، نآ  یمک  و 
.دوش ّدلوتم  نابرق  دیع  گرزب  زور 

ياهاپ ّدر  رارکت  دننک ؛ یم  لابند  ار  فاوط  رد  هشیمه  ياهاپ  در  رارکت  هاگن ، رازه  نارازه  يدـیخرچ و  شا  هناخ  درگ  هب  راب  تفه 
نانچمه هبعک  ادخ و  هداتسرف  نیرخآ  روضح ، نیرخآ  ات  مالسلا  هیلع  میهاربا 

، شهاوخ یلاخ  ياه  تسد  اب  ییاه  ناسنا  زا  يا  هقلح  تسا ؛ ررکم  هقلح  تفه  نیگن  هوکشرپ ، راوتسا و 
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هـشوگ ره  زا  هک  ییاه  ناسنا  تشپ ، رد  تشپ  و  کیََّبل » َّمُهَّللا  کیََّبل ،  » .مه زاب  هاتوک ؛ یمالک  ایند و  زا  هدـیرب  سیخ  ياـه  هاـگن  اـب 
.دنشاب ملاع  ناشخرد  نیگن  نیا  زاس  هقلح  ات  دنا  هدمآ  ناهج 

ییاشگب نورد  هب  مشچ  هک  هاگ  نآ  تسا ، لد  ترایز  جح ،

.تسا هدش  کح  يرایسب  ياهاپاج  هتسویپ  شا  هرطاخ  رد  هک  تسا  ینیمز  هنهک  نهذ  رب  نتشادرب  ماگ  جح ،

دازآ هرجنح  لاچهایـس  زا  مالک  هک  هاگ  نآ  یناویح ؛ ياه  شهاوخ  نایم  زا  نورد ، یـشحو  ياهوهایه  نایم  زا  تسا  يدایرف  جـح ،
.دنیب یم  رون  هناخ  فاوط  رد  ار  دوخ  دوش و  یم 

.داژن گنر و  يرترب  زا  يدازآ  دایرف  .ادخ  کی  هب  کیبل  کی  دایرف ، کی  دنهاوخ ؛ یمن  ییاهنت  هک  ییاه  نت  دایرف  يرآ !

.شیوخ هشیمه  فاوط  هب  مایق و  هب  دیحوت ، هب  دناوخ ؛ یم  ارف  ار  وت  هبعک  نونکا  و 

«. دنبایب ملاع  هشوگ  ره  زا  همه  ات  هدب  جح  يالص  نامدرم  نایم  رد  ...ٍِرماص ؛ ِّلُک  یلَع  ًالاجِر َو  َكُوتْاَی  ِّجَْحلِاب  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  «َو 

ینوطالقس میرم  / مزیخ یمن  رب  بان  ترواجم  نیا  زا 

ینوطالقس میرم  / مزیخ یمن  رب  بان  ترواجم  نیا  زا 

لیباه مدآ و  رهش  ادخ  رهش  مالس !

لیفلا ماع  رهش  لیبابا  رهش  مالس 

مزمز رجاه و  موصعم  تولخ  مالس 

لیعامسا غیت و  زیگنا  هرطاخ  هوکش 

ناملس دجسم  میعنت ، دجسم  مالس !

لیترت هدیسر  ناراب  هب  ياه  هرانم 

سونایقا رازه  بیرغ  رهش  مالس !
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لیزنت مکحم  تایآ  قشاع  ياوه 

کیبل هظحل  مارحا ، هظحل  مالس 

لیئاربج ارح و  گنشق  ياه  هقیقد 

متسه ترثوک  ناراب  هنشت  هک  منم 

متسه ترجاه  ساسحا  قشاع  زونه 

سوناف نامسآ ، دیشروخ ، هنیآ ، رازه 

سونایقا رازه  نارازه  گنر  رازه 

یگنس رمرم و  ياهانب  رهش  مالس !

یگنرکی دیفس و  هایس و  رهش  مالس 

مشاب رد  تشپ  زاب  ما  هدمآ  هک  مشوخ 

مشاب رذگهر  رهش  نیا  رد  هشیمه  ات  و 

تسا زیربل  هراتس  نالَیَس  زا  مهاگن 

تسا زیگنا  لد  تا  هناخ  هرظنم  ردقچ 

مزیخ یمن  رب  باوخ  نیا  زا  لاس  رازه 

مزیخ یمن  رب  بان  ترواجم  نیا  زا 

...
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مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  دالیم 

هراشا

هبنش جنپ 

يد 1382  4

هدعق 1424 يذ   1

Dec. 25  . 2003

ییاضر هدیمح  / اه هناورپ  كزان  ياه  لاب  رب  ییآ ؛ یم 

، دوش هتخود  نیمز  هب  نامسآ ، نامسیر 

.دننز یم  هناوج  ار  میرم  ياه  تسد  امرخ ، ياه  هخاش  .دهد  یم  هنایشآ  یب  ياه  كرپاش  ياه  لاب  يوب  كاخ ،

دیآ یم  هتخوس  ياه  هراتس  يوب 

.دهد یم  رپ  لاب و  ار  تیادص  تفگش ، يدرد 

، تسا هدشن  كاپ  رطاخ  زا  تارطاخ  مطالت  تا ، هراوهاگ  حیسم !

.دچیپ یم  هراوهاگ  رد  هک  تسا  میظع  ياه  هوک  كاوژپ  تیادص ،

.دننکش یم  ار  تیاه  لاب  ینک ، یم  يراهب  ار  ناشیاهزور  ياوه  دنشک  یم  تشگنا  رس  هب  ماهتا ، هب  ار  وت  رهش ، مامت 

.دنُرب یم  ار  تیاه  سفن  دریگ ، یم  ناج  كاخ  یشک ، یم  سفن 
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.دنناشک یم  شطع  هب  ار  تنامشچ  دنوش ؛ یم  باریس  تنامشچ  همشچ  زا  مشچ  رازه  ینک ، یم  هاگن 

.دنا هدمآ  تزاو  شیپ  هب  وس ، ره  زا  هتخوس  ياه  بیلص 

کیرات ياه  بش  تناگدـید ، قرب  اشگب ؛ مشچ  تخادـنا ! دـهاوخ  اپ  زا  ار  تردام  اهدرد ، نیا  اشگب ؛ بل  وگب ! نخـس  هراوهاگ  رد 
! درک دهاوخ  ناراب  بباهش  ار  رهش 

.دنوش یم  زبس  تیاه  تسد  رد  لیجنا  رازه  .درب  دنهاوخ  هارمه  رگید ، یناشکهک  هب  یناشکهک  زا  تسد ، هب  تسد  ار  وت  اه  هتشرف 

.دنریگ یمرب  تنامشچ  هداشگ  ياه  هچیرد  زا  لیجنا  رازه 

.دنز یم  هناوج  ار  تردام  ياهدرد  امرخ  ياه  هخاش  نانچمه  دنوش و  یم  ریزارس  تناهد  زا  سّدقم  تاملک 

.دنزب جوم  اج  همه  رد  ار  تزاوآ  نینط  دور ، هک  ار ؛ تیادص  بوکب  اه  هناخدور  رادج  رب 

.دنک باریس  هعرج  هعرج  ار  شراظتنا  اه  لاس  شطع  میرم ، نیرت  سدقم  هک 

.دریگب هزات  یناج  شا ، همزمز  ياوه  رد  رهش ، ات  اه ، نامسآ  فقس  رب  ار  تیادص  بوکب 

.دناشک یم  رهش  هب  ار  تفگش  يراهب  تا ، هراوهاگ  .دنک  یم  باوخ  ار  یبیجع  ياه  ناجیه  تا ، هراوهاگ 

! دراذگب رس  تشپ  ار  تاظحل  نیرتروآ  باذع  تردام ، ات  ناوخب ؛ تفاکش  دهاوخ  ار  یکیرات  هک  تس  یسدقم  يادص  تمالک ،

! دورن هراشا  هب  ار  تردام  رهش ؛ ماهتا  ياه  تشگنا  ات  ناوخب ؛

! ناوخب دننز ؛ یم  رپ  رپ  تنامشچ  رد  لیجنا ، ياه  هیآ 

یناهارف یناچیم  يدهم   .../ تسا هدیسر  هار  زا  کنیا 

یناهارف یناچیم  يدهم   .../ تسا هدیسر  هار  زا  کنیا 

، اه لخن  همه  دننک و  یم  نایب  مامت  یتریح  رد  ار  هلمج  نیا  نیرهّنلا ، نیب  ِنارادغاب  .تسا » هدـش  روراب  کشخ ، هلاس  نیدـنچ  ِلخن  »
.تسا هتسشن  ورف  امش  رب  هک  تسا  ینامز  رید  گرزب ، هثداح  .دنزادنا  یم  یهاگن  رگیدکی  هب  بّجعتم ، ِزاب  ياه  ناهد  اب 
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سپ تسا ؛ هدش  لزان  امـش  رب  کنیا  دیا ، هتـسشن  يراز  هب  ناتیاهدبعم  رد  اه  نرق  شراظتنا ، رد  هک  نآ  هک  دییوگب  ار  دوهی  ِناگرزب 
، قدص هب  امش  مشچ  رگا  کش ، یب  تفریذپ ؟ دهاوخ  ار  وا  امش  زا  مادک  ایآ 

یمرب تاـجانم  هب  هماـنهاک  ناـتِمُدرم ، ِناـیم  رد  هک  هاـگ  نآ  نکیل  .دوبن  وا  ِلوزن  هب  يزاـین  یتـح  دـیاش  دـشاب ، نیب  تقیقح  رظتنم و 
.دشاب هدرم  دیایب  ایند  هب  هک  نآ  زا  شیپ  وا  هک  دینک  یم  وزرآ  لد  رد  دینک ، یم  بلط  ار  نیتسار  ِدوعوم  ِربمایپ  نامسآ ، زا  دیزیخ و 

رازاب نیا  ِقنور  يربمایپ  چیه  دبا  ات  هک  دیتسه  قاتـشم  هنیـس  رد  دیناوخ ، یم  اعد  دیریگ و  یم  هیده  ناتیاه  هسینک  رد  هک  هاگ  نآ  و 
.دزیرن مه  هب  ار 

.دینیشنب وا  نیمک  رد  هنابش  دیهد و  لقیص  ار  ناتیاهرجنخ  سپ  تسا ؛ هدیسر  هار  زا  کنیا  هن ، ای  دیهاوخب  حیسم ، اّما 

ار رامش  یب  ِیبوچ  ياه  بیلص  دینک و  هتسد  ار  شیوخ  دولآ  نوخ  ياه  قّالـش  دیزاسب و  وا  ِرـس  هزادنا  هب  کنیا  مه  زا  ار  راخ  ِجات 
شرافس شیوخ  نارگدورد  هب  کنیا  مه  زا  مالسلا ، هیلع  یسیع  نادنزرف  يارب 

.تسین امش  تعامج  زا  دیهاوخب ، هک  نآ  یب  تسا و  هتسشن  ورف  امش  رب  هک  تسا  ینامز  رید  گرزب ، هثداح  هک  ارچ  دیهد ؛

.دشاب هدنام  ناتیارب  یشوگ  رگا  دینش ، دیهاوخ  ار  قح  مالک  .دیوگ  یم  نخس  هراوهگ  رد  وا  کنیا 

یم لقیـص  اه  هاگ  هجنکـش  رد  ار  نیدالوپ  هریت  ياه  همـست  امـش ، تسا و  هتـشارفاربرس  نیمز  تاساسحا  زیلهد  رد  قیمع  يا  هرطاخ 
.دیهد

.دهاوخ یم  يا  هزات  دیشروخ  هموظنم ، نیا  .تسا  هداهن  یشوماخ  هب  ور  بیجع  کنیا ، ناترامیب  هتسخ  باتفآ 

قرو يرگید  ناتـسد  ار  خیرات  .تسـشن  دنهاوخ  هراظن  هب  ار  هزات  ِدیـشروخ  هک  ییاهنآ  ِمکارت  رد  دنام  دیهاوخ  هتفرگ  هم  كورتم و 
، نونج توکس و  زیربل  شیوخ ، ِكاندرد  ياه  بش  اب  امش  .دز و  دهاوخ 

.دنام دیهاوخ  اهنت 

اب ار  قشع  ار و  تریح  هک  یکدوک  زا  راشرس  یشوغآ  اب  دروآ ، یم  رهش  هب  ار  شرکب  روضح  نارگن ، اّما  روبص  هشیمه  نوچ  میرم ،
.تسا هدروآ  تاغوس  هب  شیوخ 
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، خاتسگ ياه  هاگن  اه و  تمهت  يالبال 

.دزیخ یمرب  هدز  تنوفع  ياه  نابز  زا  هک  نیگآرهز  ياه  مخز  يالبال 

.نامیا قشع و  اه ، تبرغ  نیرت  میظع  ییاهنت و  يالبال 

 ... دوش یم  زاغآ  ناتساد  هنوگ ، نیا  .دنک و  یم  روبع  اه  هوک  زا  دراشف و  یم  شوغآ  رد  ار  شکدوک  گرزب ، ِمیرم 

يداب تهزن  !/ ددرگ یم  زاب  حیسم 

.دنا هدرک  مگ  شیوخ ، مایپ  یگدز  گنز  يوهایه  رد  ار  ناشربمایپ  تایآ  ياه  همزمز  هک  ما  هدینش  ار  ییاه  سوقان  يادص  نم 

.دوش یمن  دنلب  نامسآ  يوس  هب  يدّبعت  تسد  چیه  نآ ، ریز  رد  هک  ما  هدید  ار  يرباعم  دنلب  ياه  فقس  نم 

.تسا هدش  شومارف  شا ، هدناوخان  ياهاجه  نیگنهآ  منرت  رد  هللا ،» هملک   » هک ما  هدناوخ  ار  یسدقم  باتک  نم 

یمن ارف  یلاخ ، ياهاسیلک  ِیبوچ  ياهزیم  تشپ  رد  لیطعت و  ياه  هبنـشکی  رد  زج  ار  وا  شنارای ، هک  ما  هتفگ  نخـس  يربمایپ  اـب  نم 
.دنناوخ

! تسا هدنز  مالسلا  هیلع  حیسم 

یم ِهبِه  مالسلااهیلع ، میرم  كرابم  ناتسد  زا  شیوخ  تراهط  جات  هک  تسا  هتفر  ینمادکاپ  ناگتـشرف  سدقم  تفایـض  هب  شحور  و 
.دریگ

! ددرگ یم  زاب  مالسلا  هیلع  حیسم 

زا دیشروخ  تفج  کی  دنا ، هدرب  هانپ  ناشدوجو  بات  بش  ياه  مرک  هب  هک  شیوخ  نیمزرس  نامدرم  یلدروک  يارب  ات  تسا  هتفر  وا 
.دنیچب یتشهب  يابوط  نشور  هاگن 

ار نآ  ات  دروایب  ار  اه  نامسآ  يادخ  هاگپ  سفن  زا  یمد  تیناسنا ، ماقم  زا  يربخ  یب  ياه  ناتسربق  رد  ناگدرم  يارب  ات  تسا  هتفر  وا 
.دشخب يددم  ناش  هزات  تایح  هب  دهد و  رارق  هدش  هدیشخب  ناراکهانگ  هآ  رد 
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.دنشکب دنب  هب  ار  یهلا  ِنالوسر  شخب  تاجن  مایپ  دناوتن  ییادوهی  چیه  رگید  ات  دنکشب  ار  اه  بیلص  همه  ات  تسا  هتفر  وا 

هک دنتسه  یتلاسر  راب  لماح  یسیع ، ياه  هناش  .تسین  شیوخ  باحصا  ناهانگ  لمح  يارب  مالـسلا  هیلع  يرـصان  ياسیع  ياه  هناش 
یلالز يوس  هب  ار  شیوخ  نییآ  نامدرم  ات  تسا  هتفرگ  تناما  هب  دنوادخ  زا 

.دناوخب ارف  افصاب  ياه  هنیآ 

! ددرگ یم  زاب  مالسلا  هیلع  حیسم 

دنک و تلادع  قشع و  زامن  هماقا  ینامیا ، یب  هدز  نافوت  رصع  رد  هدش  قرغ  تیرشب  یجنم  هناگی  ینامزلارخآ  باحـصا  فص  رد  ات 
كورتم ياه  هریزج  رد  هدنکارپ  ناگتشگمگ  یلدمه ، حلص و  مایپ  اب 

لد یناهج  رادناکـس  ات  دـنک  زاب  قفاوم  ياهداب  تهج  رد  ار  تفرعم  ياه  ناـبداب  دـنک و  تیادـه  یهلا  فطل  یتشک  هب  ار  يدـیماان 
.دناسرب تمالس  هب  نمیا ، يداو  هب  ار  نانآ  هانپ ، یب  ياه 

يدمحا ناخ  دواد  «/ دنز یم  فرح  هقادنق  رد  هک  یکدوک  »

، یـسوم موق  دـندوب  هتفرگ  وخ  هنتف  رود  هتفرگ  هچیزاب  هب  ار  نامرف » هد   » هک ینیمزرـس  رت و  هتفرگ  رابغ  یموق  هتفرگ و  راـبغ  یحاولا 
شتسرپ یسوم  يادخ  ياج  هب  ار  ایند  هلاسوگ  دوب و  هتشگزاب  ناش  تلاهج 

.تسناد یمن  رگید  یهار  هناهب ، تنایخ و  یشکرس و  زج  هک  یموق  دندرک ؛ یم 

تراجت هب  ادخ ، -  زا  هدش  خسم  یموهفم  هدش -  خسم  ییادخ  اب  دندوب و  هدرک  ناهنپ  یشومارف  يوتسپ  رد  ار  ادخ  موهفم  نانهاک ،
.دندوب لوغشم  مدرم  لام  نوخ و  نید و  لد و 

.يراگتسر منرت  يدیما و  هنزور  چیه  یب  .کیرات  کیرات  دوب ؛ کیرات  رهش 

ماج دندز و  یم  ههقهق  نامدرم  و  دینکم » راتـشک  : » دز یم  دایرف  هتـسکش  ولگ  رد  ییادـص  زاب  روط ، يوس  نآ  زا  هتفرگ ، رابغ  حاولا 
توهش زا  نامشچ  و  دیزرون » روجف  ، » دندرب یم  بل  هب  ردارب  نوخ 

یهابت داسف و  بالجنم  رد  شیپ ، زور  زا  رت  شیب  زور ، ره  دندید و  یمن  يزیچ  تذل  داسف و  زج  هدیرد ،
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! شا هتخاس  رب  نامدرم  ندرک  شوخلد  يارب  شیپ ، اه  لاس  يدرم ، هک  دنتشادنپ  یم  يا  هناسفا  ار  ترخآ  دنتفر و  یم  ورف 

هب تسد  هسینک ، نارجات  ناتـسد  رد  رازاب  ِرـس  ناگدرب  نوچ  زین  نید  .دـیمهف  یم  لیئارـسا  ینب  هک  یموهفم  اـهنت  اـیند ؛ اـیند و  اـیند ،
.رت شیب  لوپ  بسک  يارب  دمآ  یم  رد  یسابل  هب  زور  ره  دش و  یم  تسد 

هتخود سدقملا  تیب  هب  راظتنا  ِمشچ  ار ، ناگدیدمتـس  هدـش ، هابت  مدرم  نیا  نایم  رد  هتفرگ و  رابغ  رهـش  نیا  مومـسم ، ياوه  نیا  رد 
اه یشومارف  يوس  نآ  زا  حیسم ، دوش و  هدوشگ  يا  هچیرد  دیاش  هک  دوب  هدش 

.دیایب

.درک یم  اوجن  شا  هنیس  رد  ار  گرزب  يدیون  بیجع ، يا  هرهلد  تخوس و  یم  نیریش  یباهتلا  رد  نارمع -  هناگی  هموصعم  میرم - 

جـک و هشیدـنا  تخاس ، يراج  شا  هنیـس  رد  ار  گرتس  تراـشب  نآ  هدز و  وناز  شربارب  رد  ادـخ  كاـپ  هتـشرف  هک  زور  نآ  زا  میرم 
.درک یم  غیرد  شیاه  بش  زا  یگدوسآ  هک  دید  یم  ار  موق  نیگآرهز  ياهدنخشیر 

هدنام بیجع  شمارآ  نیا  زاجعا  رد  زین  دوخ  هک  دیـشخب  یم  ییاروها  یـشمارآ  ار  وا  هدماین ، ایند  هب  حیـسم  شیاین  مارآ  ياوجن  اما 
.دوب

یتخرد زا  نیریـش ، ياه  هویم  .دـمآ و  ایند  هب  کشخ  یتخرد  ياپ  دجـسم ، زا  نوریب  كدوک ، دـمآ و  رـس  هب  میرم  راظتنا  ماجنارس ،
.مدرم هنیس  رد  ینامسآ  شمارآ  ندمآ  هب  يدیون  زین  زار و  نیا  ندوب  گرتس  رب  دوب  یتراشب  دوخ ، کشخ ،

، حیسم هک  ارچ  هدم ؛ هار  دوخ  هب  ساره  دیدرت و  چیه  نانمشد  رکم  زا  نارمع و  رتخد  شاب ! هدوسآ  هک  درک  یم  همزمز  هک  ییادن  و 
! راوخ ریش  یلفط  هناموصعم  یهاوگ  زا  رتهب  زیچ  هچ  داد و  دهاوخ  یهاوگ  ردام  یکاپ  هب  میرم ، رسپ 

.دیناسر دهاوخ  نامز  نیگنس  شوگ  هب  ار  تفگش  زار  نیا  تقیقح  دوخ  حیسم  يرآ !

«! دنز یم  فرح  هقادنق  رد  هک  یکدوک   » دش زاغآ  هزجعم  ...و  دمآ  موق  نایم  هب  دیچیپ و  يا  هچراپ  هب  ار  كدوک  دش ، مارآ  میرم 
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یمیقم بیبح   .../ وت رب  مالس 

یحور دومن و  اقلا  میرک  هب  ار  وا  هک  تسا ، وا  قولخم )  ) هملک ادخ و  هداتسرف  طقف  میرم  نب  یسیع  حیسم : »

(1) «. دوب وا  فرط  زا  هتسیاش ) )

.دراپس یم  دای  هب  ار  اه  هظحل  نیرتروآ  تفگش  دبنج و  یم  دناکت و  یم  رس  تریح  هب  هراوهاگ ،

تریح هب  راگدرورپ ، ياه  هناشن  زا  يرگید  هناشن  ندید  زا  ناهج  هدوشگ و  نخـس  هب  بل  ادخ ، هتـسیاش  حور  مالـسلا ، هیلع  یـسیع 
ات هتخاس و  تکرب  اب  ارم  مشاب ، هک  اج  ره  تسا و  هدـیزگرب  يربمایپ  هب  ارم  هداد و  باـتک  نم  هب  وا  ادـخ ، هدـنب  منم  : » تسا هداتـسیا 

.دشاب شیوخ  هنامز  ناگدز  باوخ  نکش  باوخ  ات  دیوگ  یم  نخس  ادخ  هملک  تسا .» هدرک  شرافس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز 

.دنک انعم  ناهج  يارب  ار  یگدنب  ات  دیآ  یم  مالسلا  هیلع  یسیع 

.دیاشگب هزور  قوش  کشا  هب  میرم ، ات  دیآ  یم  مالسلا  هیلع  یسیع 

: تسا هدینش  شیوخ  راگدرورپ  زا  ار  دنزرف  تراشب  هک  يردام  دزادناین ؛ ياپ  زا  ار  ردام  نالهاج ، هاگن  ینیگنس  ات  دیآ  یم  یسیع 

.دنامن هنسرگ  میرم  ات  دهد  یم  امرخ  هدیکشخ  لخن 

زاغآ نتفگ  نخس  قشم  راگدرورپ ، مایپ  ندناسر  يارب  ردام  محر  رد  ادخ  حور  زا  دناد  یم  هک  اریز  دهد ؛ یم  امرخ  هدیکـشخ  لخن 
.تسا هدرک 

.دیاشگب رگید  ناهج  رب  ار  يرایسب  نامشچ  ات  دوشگ  ناهج  رب  مشچ  مالسلا  هیلع  حیسم 

تسا ناربمایپ  هقلح  نیگن  هک  دهد  یمتاخ  ندمآ  زا  ربخ  ات  دمآ 

دنک یجه  نایناهج  يارب  ار  تبیغ  جورع و  هژاو  نامز ، نهذ  ات  دمآ 

دنامب حیسم  راظتنا  رد  رتوس ، نیا  مه  هعیش  ات 

.دشاب ناهج  رگ  حالصا  جع ) ) يدهم باکر  رد  ات 
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.دنشاب وا  نابهار  نامسآ ، نابات  هار  دریگ و  ياج  ردام  شوغآ  سدقم  ياسیلک  رد  ات  رون ، زا  ینویراوح  اب  دیآ ؛ یم  حیسم 

هاج هایس  راگزور  رد  ناسنا  ماقم  ندیشک  رب  هب  هک  تسا  هدیزگرب  يا  هدنب  رب  توبن  لوزن  رارکت  حیسم ، یـسیع  ترـضح  دالیم  دیع 
هراوهگ رد  دازون  مالک  بوخ  هرطاخ  اهدبعم ، نانهاک  تشامگ و  تمه  اه  یبلط 

، مدش هداز  هک  زور  نآ  نیمز ، رب  ار  ادخ  هتسیاش  حور  میرم ، نب  یسیع  نم  داب ! نم  رب  ادخ  دورد  مالـس و  .دننک  یم  رارکت  زونه  ار 
! دندیمان مالسلا  هیلع  حیسم  ارم  هک  يزور  نامه  دندناسر و  نیمز  رب  ار  ادخ  حور  ناگتشرف ، یبآ  ياه  لاب  هک  يزور  نامه 

نآ رد  تمالـس  تحـص و  تراشب  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  راگدرورپ ، هک  يزور  ناـمه  مریمب ، هک  زور  نآ  رب  نم ؛ رب  دورد  مـالس و 
! تسین يدیما  راگدرورپ  رون  هب  زج  هک  يزور  تسا و  هداد  ار  زور 

رب تفگ و  دنهاوخ  نخس  میاه  هناش  رب  تّوبن ، ياه  هناشن  هک  يزور  نامه  موش ، هتخیگنارب  هک  يزور  نم ، رب  ادخ ، دورد  مالس و  و 
.داد دنهاوخ  تداهش  نم  یگدنب 

هدنزرو هیدهم  / دندرک ملع  دق  اه  بیلص 

هدنزرو هیدهم  / دندرک ملع  دق  اه  بیلص 

رگم دنا ؛ هدش  بولصم  رهش  هشوگراچ  رد  هک  منیب  یم  ار  ینشور  ياه  سوناف  .دنا  هدرک  مَلَع  دق  دباعم  رد  رس  رب  اه  بیلص  هدماین ،
.دنوش شوماخ 

.جاتحم ناش  یگدنرپ  موادت  رب  ياسآ ، هزجعم  مد  کی  هب  اسب  هچ  دنا و  هتسب  ناشهاگولگ  رب  ار  سفن  هار  هک  یناگدنرپ  و 

.رباعم اه و  هناخ  هاگرد  رب  دنا  هدییور  هاگیب  هک  منیب  یم  ار  ییاه  نوتس 

زا تتاداقتعا  هرتسگ  هک  ییوت  نوچ  يارب  تسا  ییوگدـماشوخ  هچ  نیا  .دـنبوک  یم  اهرد  اهراوید و  رب  ار  دوخ  ياـه  خـیم  هدـماین ،
! تسا هدش  هدیشک  بونج  ات  لامش  زا  برغ و  ات  قرش 

دنوش یم  اونمه  يراد ، دوخ  رد  هک  يرگید  ناگدنرپ  اب  هاگپ ، ره  دنا و  هدرک  هنایـشآ  اه  هتخاف  تا ، هرجنح  دـنب  تفه  رد  هک  ییوت 
تنتسیز تفگش و  تنداز  هک  ییوت  .دریگ  یم  ارف  نتسیز  روش  ار  ترکیپ  و 
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هک ییاوه  تسوت و  يالاب  رب  هک  ینامسآ  تسوت ، ياپ  ریز  هک  ینیمز  یتفگش  نیا  رد  تسا و  تفگش 

.دنا میهس  تسوت ، درگادرگ 

هک ار  اه  بصنم  اه و  ماقم  هشال  اداـبم  اـت  تسا ، هدیـشخب  سوباـک  هب  ار  نادرم  ِمارآ  نیا  زا  شیپ  ِباوخ  جنـشت ، باـهتلا و  هدـماین ،
ار نآ  زا  یبحاص  یب  ياه  هکت  نادند ، گنچ و  هب  دنا و  هداتفا  ورف  نآ  رب  هناسکرک 

.دتفیب ریغ  تسد  هب  دنرد ، یم 

.دنراد رواب  تدالیم  زا  رتشیپ  ار  وت  گرم  هک  ارچ  دنا ؛ هتخود  نفک  تتماق  رب  هدماین ،

.اه ناسنا  نیرتریقح  يارب  تساهوزرآ  ِنیرت  گرزب  راگنا  نیا  دنشک و  یم  راظتنا  ار  تنتفر  هدماین ،

، كاخ دنا و  هدرک  ور  ریز و  ار  راید  نیا  كاخ  ینیبدب ، ياه  هشیر  .دـیور  یم  ارتفا  تمهت و  يرگید ، ینتـسُر  ره  ياج  هب  نیمز ، زا 
.هدیسر نیشتآ و  تسا  ییاه  هنیک  نآ ، ياه  هویم  هک  تسا  روآراب  یتشِک  هدامآ 

هب یمیخض  هتسوپ  هک  ارچ  تسین ؛ یهار  نورد  هب  ار  وت  هتفر و  ورف  دوخ  نورد  هب  يا  هرفح  نانوچ  هک  دشک  یم  راظتنا  ار  وت  يرهش 
.درادن نتخادنا  تسوپ  دصق  هجو  چیه  هب  راب  نیا  هدیشک و  دوخ  درِگ 

وا رتسکاـخ  زا  وت  هک  اـسب  هچ  دـنازوس و  مه  ار  ترداـم  كاـپ  ناـماد  هک  تسا  یمـشخ  سنج  زا  دریگ ، یمربرد  ار  وت  هک  یمـشخ 
.یشاب هتساخرب 

رد زین  وت  .هرابود  یـشیاز  ندـش و  رتسکاخ  تسا و  یتخوس  نانآ  موتحم  تشونرـس  هک  دنـساره  یمن  شتآ  زا  ناوج ، ياـه  سونقق 
يا دناوخ ، دـهاوخ  شیوخ  هب  ار  وت  هک  تسوت  يادـخ  نیا  و  دـیاب ...  یجورع  هن ... ! اما  .تخوس  یهاوخ  موق  نیا  مشخ  ياه  هلعش 

...و تفکش  تنتسیز  تفگش ، تنداز  هک 

یسوط اروح  / نردم تیحیسم  ِهانگ 

! هناشن تا  هنادواج  تایح  رد  ار  زیخاتسر  راهب  يا  ّتیوه ، یب  ياه  ناسنا  ِناتسمز  يدیپس  رد  ییآ ؛ یم 

! یتسار ّتبحم و  رهم و  هاشداپ  يا  هفطاع ، نادنبخی  رد  ییآ ؛ یم 

! یتسود حلص و  روآ  مایپ  يا  دنا ، هنشت  ناسنا  نوخ  هب  هک  هنهرب  نایرع و  ياهریشمش  کچاکچ  رد  ییآ ؛ یم 

یبآ نامـسآ  كاپ  هاگن  هیده  میرم و  ّتیموصعم  ناگدای  يا  یـشحو ، برغ  بلق  رد  ایند  ناگزره  دولآ  سوه  موجه  رد  ییآ ؛ یم 
! هدز یطحق  نیمز  هب 
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! ّتیرــشب هدژم  ياـه  حور  مد  احیــسم  ناـگدرم و  شخب  تاـیح  يا  یناـسنا ، ياـه  هفطاـع  اـه و  شزرا  خـسم  رــصع  رد  ییآ ؛ یم 
.دناشوپب ار  شیوخ  دمجنم  بلق  يامرس  ات  هدیشک  شود  رب  هنیمشپ  سابرک  سمسیرک ،» »

(1)« مدومن ّتبحم  امـش  هب  نم  هک  نانچمه  دـینک ؛ ّتبحم  رگیدـکی  هب   » ییاوآ ات  دـشک  یم  كدـی  ار  ّتبحم  هکـسلاک  لئون ،» اـباب  »
رد دنک ؛ یعادت  دنمدرد  ياه  لد  رد  ار  حیسم  یسیع 

ياه غورد  نایعّدم  رصع 

.دنزاس یم  رت  نینوخ  زور ، ره  ار  اه  شزرا  هاگنابرق  اه و  ناسنا  خلسم  هک  حلص  نایعدم  گرزب !

! سوسفا

! دخرچ یم  هتخوس  ياه  ناج  هدروخ و  مخز  ياه  لد  روحم  رب  دیدج ، ّتیحیسم  نّدمت  هباّرا  ياه  خرچ  هک  سوسفا 

ناگدرب رامعتـسا  قارع و  نیطـسلف و  هدیدغاد  ناکدوک  ترـسح  کشا  هرطق  هرطق  زا  لئون ،» اباب   » يون لاس  ياه  هیدـه  هک  سوسفا 
! هدش نیئزت  خرس  هایس و 

ياهراگنز ابرلد ، ياهراگنرز  اب  ات  هدرک  نت  رب  يرماس  هلاسوگ  هدنبیرف  هماج  نایحیسمان ، ّتبحم  هکسلاک  نیّرز  نزوگ  هک  سوسفا 
! دناشوپب ار  نیطایش  ِفارحنا  تلفغ و  اه  نرق 

میلاعت يزاوم  طوطخ  اب  هک  هدناشک  یهارمگ  ههاریب  هب  ار  هدش  خـسم  تیحیـسم  تایح  ریـس  يداقتعا ، فارحنا  كدـنا  هک  سوسفا 
.تسا هتفای  هلصاف  اه  گنسرف  دوعوم ، حیسم 

، تباجن هفطاع و  ياه  لگ  زور ، نآ  دسر ؛ ارف  میرم  یبآ  تقادص  راگزور  ییالط ، ندمت  ییایؤر  بارـس  نیا  سپ  رد  يزور  دـیاش 
.دنک یم  روهظ  هرابود  مالسلا  هیلع  حیسم  درک و  دنهاوخ  هفوکش 

ناکدوک يارب  ینامسآ  ياه  هیده  اه ، هفطاع  حیسم  تسد  هب  ، راگزور هنودرگ  تخیر و  دهاوخ  ورف  یـشحو ، ندمت  هبارا  زور ، نآ 
.دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب 

رازه رارکت  روضح  زا  نامز ، دـشخب و  یم  هبیط  تایح  شرگزاجعا ، مد  هب  ار  تیوه  یب  ناـسنا  هدـش  خـسم  دـبلاک  حیـسم ، زور  نآ 
.دوش یم  رپ  سدقم ، میرم  هراب 

هک يدـیع  میراد ؛ یم  هگن  هزات  ناملد  رد  ار  یقیقح  يون  لاس  دـیع  ترـسح  اـهراب  اـهراب و  مینیـشن و  یم  راـظتنا  هب  زور ، نآ  يارب 
.دش دهاوخ  اپرب  ارهز  فسوی  مالسا و  ناهج  نشج  هارمه 

.نایناهج هتفشآ  ماشم  ندش  رّطعم  زور  میرم ، سگرن و  ياه  لگ  ییافوکش  زور  دمآ ؛ دهاوخ  زور ، نآ 
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  دالیم 

یناهارف یناچیم  يدهم  / ناراب

يا هراتـس  یب  ناینیمز  رب  تسا  هدوشگ  زاب  بشما  ار  رهم  تمحر و  هزاورد  سپ  .برع  هشیمه  ِرازکـشخ  رد  زاـب  تسا  هتفرگ  ناراـب 
.دنا هتشادن  ار  نینچ  نیا  یناراب  هراتس  تقاط  زگره  هک 

نانوچ یکشم  خرـس و  ياه  کشمت  دنا و  هتفرگ  ندیزو  تشهب  زا  هک  یمیالم  ياه  میـسن  ماحدزا  رد  دنـصقر ، یم  دیب  ناراسخاش 
.دنا هدرک  زاغآ  ندیشخرد  بش  یناشیپ  رب  دیراورم 

، یموصعم هیرگ  يادـص  دـکچ و  یم  ورف  نشور  يا  هناخ  رب  دفاکـش و  یم  ار  كانتملظ  نامـسآ  هاگان  هب  کچوک  دـیپس و  یباهش 
.دزیخ یمرب  یلاها  يداش  يالبال 

ار اه  هنارت  نیرتابیز  اه ، هناخدور  .دوش  یم  هداز  هموصعم  ناسنیا ، و  يرآ ! .خـیرات  نارتخد  نیرت  موصعم  اه ، هدـیدپ  نیرت  هاـنگ  یب 
.دنروآ یمرب  زاوآ  هناتسم  دنخرچ و  یم  دنمونت  ِناتخرد  دنلب  ياهاپ  ریز  دنا و  هتساخ  شیارس  هب 

یم شابداش  دنزغل و  یم  شیوخ  نیگنر  ياه  هزیرگنس  رب  میالم  جاّوم و  هظحل ، ره  هدنزو ، لالز  ياه  هشیش  هّکت  نانوچ  اه  همـشچ 
.دنتسرف

شچیپ ياون  اب  ار  شیاه  گرب  هرجنح  هک  هاـگ  نآ  زین ، ار  لـگنج  دـنناوخ و  یم  هناقـشاع  هچ  هک  بشما  دینـش ، دوش  یم  ار  هدـنرپ 
.دنک یم  ماگمه  اهداب ،
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یم ار  رگید  یگرب  .درادن  ینشور  تاحفص  هراومه  خیرات ، باتک  هک  غیرد  غیرد !...  اّما  بشما ؛ دراپـس  یم  ار  یبش  يداش ، هب  ایند 
، یندمآ ره  .دود  یم  میاه  مشچ  یلالز  رد  هاگان  هب  کشا  منادرگ و 

.دراد هتفهن  یتعجر  زور  شیوخ  رد  یطوبه  ره  کش ، یب  تسا و  ینتفر  ِكاندرد  روآ  مایپ 

.دسانشن ار  وا  سک  چیه  دیاش  شا ، هنابش  ياه  هیاس  زج  هک  بیرغ  نادنچ  منیب  یم  ار  ینز  نم 

.تسا هدنام  اهنت  رگید ، یبش  ِتملظ  ِمکارت  رد  هک  منیب  یم  یباهش 

.ار راظتنا  هب  هداد  بآ  رهز  هب  هتسشن و  نیمک  رد  ياه  غیت  منیب و  یم  نازوس  يریوک  زین  و 

وت کنیا  .دنا  هتـسشنن  هبرجت  هب  ار  مرگ  یتّبحم  دـنا و  هدـیرفاین  یجوم  هنیـس  رد  زگره  دـنپت و  یمن  هک  منیب  یم  یگنـس  ياه  بلق  و 
یمن هک  نانآ  همه  نایم  وت  زا  رترود  اهگنسرف  هک  يردارب  يا و  هدنام  وت  .همشچ  یب  روشک  نیا  رد  يدرمناوجان  ماحدزا  يا و  هدنام 

یسک هچ  ناطیش ، زج  ایآ  سپ  .تسا  هتفخ  شدنتساوخ 

؟ تساه يراکهایس  نیا  همه  هدنزادرپ 

 ...! تخاس دهاوخ  اهارحص  هراوآ  ار  وت  هک  یناتسد  هب  نیرفن 

.ار نارای  ریوک  ریوک و  يدرمناوجان  ثیدح  نیا  میرذگب ، راذگب 

، لاس اه  هد  زا  سپ  هک  گرزب  رّهطم و  نانچ  نآ  يرتخد  ّدلوت  یکرابم  هب  میظع ، یطوبه  تنمیم  هب  مینارذگب ، داش  راذگب  ار  بشما 
.دیشخب دهاوخ  تایح  ار  مالسلااهیلع  همطاف  نوچ  يردام  هرطاخ  هک  تسا  یسک  اهنت 

يدمحا ناخ  دوواد  «/ ارهز يوب  »

شزرل نیلوا  زا  اه ، هاگن  قرب  نیلوا  زا  رادید ، نیتسخن  زا  نتفگ و  زاب  ار  نام  ییانشآ  نیریـش  تقیقح  نتـشون و  وت  زا  نایرع  هداس و 
.رارق یب  یقشع  ار  ما  هنیس  دشخب و  یم  ررکم  دنق  ار  حور  هک  تسا  يزیچ  ندز ، فرح  اه  کشا  نیلوا  زا  اه و  تسد  لد و 

هدرک زگ  راب  رازه  دوخ  مگ  رد  رس  نهذ  رد  ار  ریوک  اهنت ، هتـسخ و  هک  تسخن  هظحل  نآ  مزاغآ ، هظحل  نآ  رارق  یب  زونه  هک  نم  و 
.ما هظحل  نآ  رارق  یب  زونه  نم  ...مدوب و  هدرم  یکی  یکی  ار  اه  بارس  مدوب و 

ییالط يدـبنگ  رود  راو ، تقیقح  هک  زاورپ  هب  دـنخبل و  هب  ییانـشآ و  هب  ما و  هدرکن  کش  بآ  هب  راـب ، نیتسخن  يارب  هک  هظحل  نآ 
.دوب هدز  هقلح 
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یمن نداتـسیا  زاب  قح  دوخ و  رد  رگید  ییاهنت ، هک  هظحل  نآ  نتفگ ؛ هظحل  نآ  زاون  مشخ  يدـیپس  زا  نتـشون و  وت  زا  نایرع  هداس و 
هک ییانشآ  میمش  وت و  روضح  وت ؛ رطع  يدوب ؛ وت  همه  اه ، هظحل  نآ  هک  ارچ  دنا ؛ هدوبن  ًالصا  هک  راگنا  ...یگدنامرد  جنر و  دید و 

.درک یم  رود  فارطا  يوهایه  زا  ار  وت  نم و  تولخ 

ندـش مگ  هناکدوک  اضر و  ماما  مرح  يوب  ردام ؛ يوب  رهم ؛ يوب  داد ؛ یم  ییانـشآ  يوب  هک  تسیرگن  یم  نم  رد  یناگدـید  هک  ارچ 
! قشع يوهایه  رپ  تولخ  رد  مرح ؛ زاونلد  همهمه  رد 

یکی اـب   » و ندوـب » یکی  اـب   » بیجع ّسح  ییاـهر ؛ ّسح  یلو  مسیوـنب ، ار  ناـم  ییانـشآ  هـصق  هراـبود  هـک  متـسد ؛ دزرل و  یم  مـلد 
.منک همزمز  نابز  رازه  هب  ار  تمان  ملق ، هناقشاع  شپت  رد  ات  دراد  یم  او  ارم  دناشک و  یم  زبس  هرطاخ  نآ  رورم  هب  ارم  نتفکش ،»

نآ دای  وت و  مان  يزامن ، اوجن و  ره  تشپ  سپ ، نآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ؛ میاه  نتـسُر  اه و  تاـجانم  ماـمت  هنیزبس  هک  يا  هرطاـخ 
فیطل و ریدـقت  نآ  رگا  منآرب ، زونه  نم  .تفای و  میاه  تونق  همه  يالبال  رد  دوش  یم  ار  وت  هناردام  روضح  رطع  تسه و  وت  هظحل 

...دمآ یم  ما  هدیماشآ  بارس  هنیس  هدولآ و  کش  هب  ناگدید  رس  رب  هچ  متفای ، یمن  ار  وت  نم  دوبن و  ابیز  قافتا  نآ 

.مراب هلوک  رد  هدنام  راب  دوب و  مهار  هشوت  اهنت  يدیمون ، ییاهنت و  مدرک ، زاغآ  هک  ار  مق 

...و دش  یمن  ادج  نم  زا  يا  هظحل  هک  از -  ترارم  رازفا  ياپ  نیا  کش -  و 

هب تاجانم ؛ تیموصعم  فافـش  كرد  هب  دـیما ؛ هب  داد ؛ قشع  هب  ار  شیاج  يدـیمون ، ییاـهنت و  متفاـیرد ، هک  ار  وت  مدـید ، هک  ار  وت 
رید تا ، مرح  زوسلد  ياهاوجن  زاورپ  راد  ریگرد و  کش ، .حیرـض و  ياپ  یمیمـص  ياـه  لد  درد  هب  مرح ؛ ياـه  بش  لـالز  تولخ 

.تسا هتفر  هیاس  هب  هک  تسا  یهاگ 

.دز یم  دایرف  ار  هتسکش  ياه  لد  تیمیمص ، جوا  زا  یسک  هک  تسا  هوکشب  هظحل  نآ  ریسکا  همه ، نیا  و 

يا هعرج  لاـبند  هب  رد ، هبرد  هک  دز  یم  داـیرف  ار  يا  هتـسخ  رگوجتـسج  ناـمز ، چوـپ  ياـهوهایه  ماـمت  سپ  زا  هک  یموـصعم  حور 
.تیدبا يا  هعرج  قشع ؛ يا  هعرج  دوب ؛ شمارآ 

هیلع نیسح  خرس  تعافـش  مالـسلا ، هیلع  یلع  هنامیرک  يریگ  تسد  مالـسلااهیلع ، بنیز  رهم  مالـسلااهیلع ، همطاف  تمـصع  اب  وت ، و 
هک دوب  قشع  نادیمون و  یـشخب  دیما  هب  نایاهنتت ؛ زا  يریگ  تسد  هب  يدوب  هداتـسیا  مالـسلا ، هیلع  نسح  هنامولظم  تقفـش  مالـسلا و 

هدـننک تسم  رطع  ارهز ، يوب  ردام ، يوب  داد ؛ یم  ییانـشآ  يوب  هک  ییادـص  دز و  یم  جوم  تمرح  ماحدزا  رد  لالز ، هناـموصعم و 
! روضح

« هنجلا یف  یل  یعفشا  هَمِطاف  ای  »
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ینوطالقس میرم  / دنخبل لویالگ و  رهش  يا 

ینوطالقس میرم  / دنخبل لویالگ و  رهش  يا 

تمسانش یم  هوکشاب  ردقچ 

دنراد هرجح  تراوج  رد  ناگراتس  هک  يرهش  يا 

دنسانش یم  مالسلااهیلع  هموصعم  مان  اب  ار  وت  و 

دنزادنا یم  زبس  لاش  تیاهور -  هدایپ  مامت  ِناتخرد  هک  يرهش  يا 

دنز یم  وناز  تیاه  هتسدلگ  لباقم  رد  باتفآ ، هک  يرهش  يا 

منیب یم  نابرهم  ار  وت  متسیاب ، اج  ره  هک  يرهش  يا 

دنراد تسود  ار  تا  یگیاسمه  مرا ، ياه  غاب  هک  يرهش  يا 

يا هداتسیا  رادیپس ، کبس  هب  هک  يرهش  يا 

ینز یم  مدق  ناراب ، کبس  هب 

یشوپ یم  نهاریپ  راهب ، کبس  هب 

ینیشن یم  باتفآ ، کبس  هب 

! نم یگشیمه  رهش  يا 

! نم ياه  یکدوک  نیریش  باوخ  يا 

! هراومه تیاهور ، هدایپ  توارط  يا 

! دننشور تیاه  هتسدلگ  ردقچ 

! دنرطعم تیاه  هرجنپ  ردقچ 

! تسا یمیمص  تنارذگهر  نامشچ  ردقچ 

! دنکیدزن باتفآ  هب  تدنلب ، ياه  ماب  تشپ  ردقچ 
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! ینابرهم هراومه  نابیاس  نم ، رهش 

! تسابیز تنادیهش  ياه  هچوک  رد  ندز  مدق  ردقچ 

! تسا نیشنلد  تیاه  قاور  رد  سفنت  ردقچ 
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! تسا زیگنا  هرطاخ  تدبنگ  يادنلب  رد  زاورپ  ردقچ 

! نم رهش 

! بیجن ياه  هموصعم  رهش 

ینادرگ هنیآ  یناوخ و  ترایز  رهش 

نشور تا ، یتشآ  يوت  رد  وت  ياه  هچوک  يا 

کیدزن تیاه ؛ هتسدلگ  رتوبک و  یگیاسمه  يا 

ینابرهم ناروف  زورما ، رهش  يا 

نداتسیا ناگتشرف  فص  ات  زورما ؛ رهش  يا 

نتفرگ جوا  اه ؛ هراتس  یناغارچ  ات  زورما ؛ رهش  يا 

غولش اه ؛ هنیآ  لباقم  ات  زورما  رهش  يا 

تاجانم یگنتلد و  ِتولخ  رهش  يا 

رطعم تیاه ؛ هتسدلگ  هیاسمه  یلگ  هاک  ياه  ماب  تشپ  يا 

مالس ياهور  هدایپ  رهش 

مرح ات  نادیم »  » زا کیدزن  ياه  هچوک  سپ  رهش 

« هناتسآ  » ات نارتخا » لهچ   » زا

! نم رهش 

بیجن ياه  هموصعم  مامت  رهش  يا 

لُگ تیاه  هچوک  شرف  يا 

تسا کیدزن  یتشهب  ياوه  سفنت  وت ؛ ياوه 

تسا نامیا  هناتسآ  رد  ندز  مدق  ياوه 
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تسا ناگتشرف  ات  ندز  لاب  ياوه 

تسا مالسلااهیلع  موصعم  ِنابرهم  هناخ  هب  ندیسر  ياوه 

تسا ناشکهک  هموظنم  رد  ندیخرچ  ياوه  وت ؛ ياوه 

تسا حبص  زا  هزات  یلصف  ات  قوش  ياوه 

.تسا تاولص  مالس و  ياوه  وت ؛ ياوه 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نارابلگ

يوس راهچ  ...هن  هک  ار  شدوجو  رسارس  یتشهب ، ياه  لگ  هحیار  دش و  یم  نوگلگ  شا  هرهچ  درم ، دمآ ، یم  هک  هتشرف  لاب  يادص 
.درک یم  نیگآرطع  ار  شرقحم  هناخ 

.یشاب هتسشن  بیس  غاب  رد  هک  نیا  ییوگ  دیوارت ؛ یم  شناهد  زا  بیس  يوب  دوشگ ، یم  نخس  هب  بل  یتقو  ًالصا ،

ناراب لد ، میمـص  زا  تخیر و  یم  ورف  شلد  نامـسآ  دیوگب ، هللا » ای   » کی دـنک و  زارد  الاب  فرط  هب  ار  شیاه  تسد  هک  دوب  یفاک 
.میوگ یم  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تخیر ؛ یم  مالسلا  هیلع  درم  ياه  مدق  ریز  هب  ار  شندوب 

غرم هک  تشاد  ار  نیا  يوزرآ  يا ، هدنرپ  ره  دوش و  نیزم  درم  نیا  مودق  هب  ناشتروص ، هک  دنتشاد  ار  نیا  ترـسح  اه ، هتوبلگ  مامت 
.دشاب وا  هناخ  نامسآ 

.دیجنگ یمن  دوخ  رد  ییوگ  تشاد ؛ یبیجع  ساسحا  مه  نوتاخ  همجن  - 

هب بورغ ، گنت  هشیمه  لثم  دیـشروخ ، .دوب  نیریـش  یلیخ  وا  يارب  هک  يدرد  دوب ؛ هتفرگ  يزاـب  هب  ار  شدوجو  ماـمت  یمیـالم  درد 
، هنیدم ياه  غاب  رانک  هشوگ و  زا  اه ، كریجریج  .درک  یم  یفخم  اه  هوک  تشپ  ار  دوخ  نینوخ  تروص  تشاد  دوب و  هتـسشن  نوخ 

دندوب و يداش  مرگرس 

ياهزور زا  یکی  حبـص  هک  يدـنخبل  دـننزب ؛ دـنخبل  دوب ، هار  رد  هک  يرفاسم  يارب  ات  دـندرک  یم  هدامآ  ار  دوخ  هک  غاـب  ياـه  لـگ 
.درمژپ یم  مق  ياهزور  زا  یکی  بورغ  گنت  دش و  یم  هتفکش  هنیدم  بوخ 

ریز يارب  یـشرف  ات  درک  یم  هدامآ  ار  شدوخ  تشهب ، تشادـن و  مارآ  دوخ  رد  نیمز  اه -  یئاـیرآ  نیمزرـس  رد  مه -  رت  فرط  نآ 
.دشاب هزات  نامهم  ياه  مدق 

.دشاب تشهب  لخدم  مق ،»  » دنک و هیده  وا  هب  ار  دوخ  تشهب  رد  تشه  زا  رد  کی  وا ، رطاخ  هب  ادخ  ات  دمآ  یم  هزات  دولوم 
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؛ نامز هموصعم  رهد و  يوربآ  دـشاب و  تماـیق  زور  عیفـش  هک  دـنوش  يرتخد  بحاـص  نوتاـخ » همجن   » و مظاـک » ماـما   » هک دوب  رارق 
نیگن کـی  لـثم  دـیاب  هک  يا  هموصعم  .مالـسلااهیلع  بنیز »  » شا هّمع  دـشاب و  مالـسلااهیلع  ارهز  شرداـم  رادـماو  هک  يا  هموصعم 

.دنک تیالو  یلاها  میدقت  ار  تشهب  دشخردب و 

.نک ناراب  رون  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  يافص  اب  هبلک  لیئربج ؛ زیخرب 

و سدنـس »  » زا رپ  یناتـسد  اب  شرع ، شا  هکئالم  دـنوش و  لزان  نوتاـخ  همجن  يارب  یتشهب ، ياـه  هلباـق  جوف ، جوف  هک  وگب  زیخرب و 
.دننک نارابلگ  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هناخ  یبوط » »

.تسا هار  رد  هموصعم »  » هک نک ؛ تمعن  زا  راشرس  ار  نیمز  زیخرب و 

زا ولمم  همه  اـهایرد ، تسا و  هتخیر  نیمز  ياـهاپ  ریز  هب  ار  دوـخ  ناگراتـس  ماـمت  نامـسآ ، دراد و  يرگید  ياوـه  لاـح و  بش ، - 
.دنا هدش  ناگراتس  صقر 

.دوش یم  ناراب  رون  نامسآ  يایاوز  مامت  زا  نیمز 

.دشاب روخلد  یسک  ادابم  هک  دشک  یم  كَرَس  هنیدم  ياه  هچوک  مامت  هب  هام 

رـس یماکداش  همغن  اه ،» میرک  ای   » دـشک و یم  وراج  ار  هنیدـم  ياه  هچوک  سپ  هچوک  یمیالم ، میـسن  دراب و  یم  کمن  من  ناراـب ،
همطاف دنکش و  یم  ار  بش  توکس  تاولص ، يادص  ناهگان  هک  دنا  هداد 

.دوش یم  دلوتم  مالسلااهیلع  هموصعم 

یمرب هناخ  هب  .میوگ  یم  ار  مظاک  ماما  دزیر ؛ یم  نیمز  هب  درم  ناتشگنا  رـس  زا  مامت  یلیم  یب  اب  بآ  تارطق  دریگ و  یم  وضو  درم ،
دشخرد یم  وا  تروص  رد  یکشا  هرطق  ددرگ و  یم  تسد  ود  نیب  ار  لفط  .ددرگ 

« نیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  »

! نتسب یب  یب  حیرض  هب  لد  ندوب و  هدنرپ  دراد ، یلاح  هچ  - 

هک تفگ  یم  وا  دـنورب !؟ ییاج  دـیناوت  یمن  هک  ینیب  یمن  رگم  .دـنرادن  لد  یب ، یب  مرح  نارتوبک  هک  تفگ  یم  گرزب  ردـپ  رخآ 
، دننک یم  ار  شدقرم  فاوط  راو ، هناوید  نیمه ، رطاخ  هب  دنا و  هدز  هرگ  یب  یب  حیرض  هب  ار  ناشیاه  لد  اهرتوبک ،

یم شنامـسآ  يور  ار  دوـخ  قاـیتشا  ياـهرپ  هدـش ، هک  مه  راـب  کـی  طـقف  میدوـب و  رتوـبک  مه  اـم  شاـک  تفگ : یم  گرزب  ردـپ 
.میدش یم  وا  هناورپ  هشیمه  يارب  میدرتسگ و 
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یجنپ هجیدخ  / موش یم  وحم  تا  یگرزب  رد 

مالسلااهیلع هموُصْعَْملا  َهَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

.مریگب ناج  تتمارک  تبحم و  راس  هیاس  رد  ات  ما ، هدمآ 

! یهد ما  هناد  بآ و  تا ، ینابرهم  تسد  زا  میاسایب و  تهاگن  ییالط  دبنگ  رب  يا  هظحل  دیاش  ات  ما  هدمآ  هنارتوبک 

! هتخوس ياه  لد  لامآ  هبعک  حیرض ، تسا و  ناقشاع  روضح  ياشامت  وحم  مرح ،

.یهد یم  خساپ  رت  بوخ  يونش و  یم  بوخ  ِبوخ  وت  هک  دنا  هدوشگ  وت  اب  لد  هرفس  دنا و  هدز  هقلح  تتمارک  هرفس  رود  هب  همه 

باب رتخد  ياو  .تسا  هدز  هناوج  اه  بل  ریوک  رب  هک  تسوت  زبس  مان  دیوگ ؛ یم  نخس  وت  اب  يا ، هویش  ره  هب  ینابز و  ره  هب  سکره ،
! جئاوحلا

! یبوط دنزرف  يا  رثوک ، یقاس  دنزرف  يا  تشهب ، دنزرف  يا 

! دراد نایرج  وت  تمظع  ردقچ  موش ؛ یم  وحم  تا  یگرزب  رد  هملک ، ره  رد  مناوخ و  یم  همان  ترایز 

! هِجیدَخ َهَمِطاف َو  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

! مالسلااهیلع همطاف  رتخد  تسا ، ینارون  بیجع  نات  همان  هرجش  وناب ! دیراد  یتلاصا  هچ 

! دیراد تهابش  ارهز  ناتردام  هب  ردقچ  ًالصا 

.دنا هدیشون  تفرعم  هعرج  يرایسب ، ناملاع  نات ، ینامسآ  بتکم  رد  هک  ما  هدینش  نارود ! هملاع  يا 

رب موصعم  کی  هسوب  دناوخ ؛ وت  ییادف  ار  دوخ  داهن و  ناتناتـسد  رب  هسوب  ردپ ، هک  دوب  دح  یب  نات  یتوکلم  ماقم  ردق  نآ  .ما  هدینش 
! هموصعم تسد 

.یتفرگ بقل  یناث  همطاف  وت  دش و  رارکت  هرابود  خیرات ،

! هّللا َّیلَو  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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تیـصعم زا  هدش  هدیرب  ملاع ، هدـیزگرب  رتخد  دـنوادخ ، تجح  رتخد  يا  وت  ینازرا  نایاپ ، یب  دورد  نارازه  نشور و  هرجنپ  نارازه 
! اه هانگ  زا  هدش  كاپ  اه ،

! هّللا ِّیلَو  َتُْخا  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

هب ردارب و  يوجتـسج  هب  هک  ییاه  هظحل  نامه  تیاه ؛ هظحل  مامت  رب  وت و  رب  مالـس  دنوادخ ! تجح  راوگرزب  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس 
ماـیپ اـت  دـیدش  يرگید  ربماـیپ  ناـتراوگرزب ، هّمع  لـثم  تسرد  دـیدومیپ و  لاـصو  هار  لزنم ، هـب  لزنم  شیوـخ ، ماـما  رادـید  قوـش 

! دینک دایرف  یتسه  تریغ  شوگ  هب  ار  تیالو  تیناّقح  ردارب و  ّتیمولظم 

! ازج زور  هعیفش  يا 

؟ موش تتمارک  نامهیم  هاتوک ، يا  هظحل  دوش ، یم  هچ 

؟ ینک لوبق  مه  ارم  ترایز  دوش  یم  هچ 

!؟ تیب لها  همیرک  ای  دوش  یم  هچ 

يریدق نیسحدمحم  /؟ یتسیک وگب 

يریدق نیسحدمحم  /؟ یتسیک وگب 

هک تسیک  وناب  نیا  بات !؟ بآ و  وا  تمصع  رثوک  زا  تسادق ، تسا و  هتفرگ  هولج  وا  تفع  دیشروخ  زا  یکاپ ، هک  تسیک  وناب  نیا 
هموظنم تیونعم و  نامسآ  رد  مق ، ناگدازماما  ناشکهک  تسا و  هدش  لیدبت  شیاتـس  شیاین و  راهب  هب  وا ، ياعد  مودق  هب  مق ، ریوک 

دوخ تدارا  تماق  رب  فاوط  مارجا  وا  قشع 

!؟ دنشک یم  شا  ینامسآ  حیرض  هب  لسوت  كربت و  لاب  کیالم ، دنا و  هتسب 

رد وا ، دوجو  ؤلؤل  هب  مق ، فدـص  دـسر و  یم  لمأت  ماشم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  يوب  شرهم ، سابل  دوپ  رات و  ره  هک  تسیک  وناب  نیا 
!؟ دزان یم  دلاب و  یم  دوخ  هب  اهرهش  هقلح 

وا یهلا  فیلاکت  رطس  رطس  رب  مالسلا ، هیلع  مظاک  ياسوم  ماما  وا ، یصوصخ  یبرم  ملعم و  هک  تتسیک  وناب  نیا 
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ردپ ناج  : ) هک دنک  یم  دود  اعد  شتآ  رد  شدنزرف ، ییاناد  نمی  هب  ناج  دنفـسا  دیاشگ و  یم  ار  وا  هشیدنا  ملق  دیوگ و  یم  نیرفآ 
!؟) دوخ هنادرُد  يادف  هب 

ناج ماج و  هب  لسوت  مزب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شردارب  تدارا  قشع و  يوبس  زا  شا  همانترایز  هعرج  هعرج  هک  تسیک  وناب  نیا 
ياه هکل  شا  هرطق  ره  هک  یتفرعم  ياه  هعرج  دوش ؛ یم  هتخیر  وا  تمارک  ناقاتشم 

!؟ دنک یم  كاپ  ترطف  نت  زا  ار  ناطیش  هسوسو  یگدولآ  سوه و 

!؟ تسا نایامن  وا  تمصع  لالز  مالسلااهیلع و  بنیز  فرش  مالسلااهیلع و  همطاف  هوکش  هرابود  ياه  هولج  هک  تسیک  وناب  نیا 

کیلع مالس  تاداس  همع  »

کیلع مالس  تاجانم  حور 

یتسیک وگب  تاداس  همع 

یتس یناث  بنیز  ای  همطاف 

ای : » دزاون یم  ار  دیما  ماشم  تحیرض  ياه  هکبش  زا  تعافش ، یتشهب  میمش  هک  يرشحم » هعیفش  ، » وت

تمرح ياه  هنیئآ  هظحل  هظحل  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ناهنپ  ربق  يوب  و  ِنأشلا .» َنِم  انأش  ِهللا  َدنع  ِکل  ّناف  ِهنجلا  یف  اَنل  یعَفِْـشا  ُهمطاف 
.تسا هتفرگ  دوبک  سای  يوب  وت  زا  اهدای ، غاب  هچوک  و  تسا ؛ نایامن 

هموصعم تساهبرپ  يرهوگ  ارهز  ولألت  زا  يوترپ 

هرطق دینـش و  یم  باـتهم  شباـت  ياـه  هرقن  زا  ار  شا  هدنـشخب  تسد  ياـه  هصق  بش  ره  یئاـط ، متاـح  هک  یتـیب » لـها  همیرک   » وـت
يوس هب  ییادگ  تسد  بش ، هدرپ  تشپ  زا  اه  هراتـس  زورما ، درمـش و  یم  زیچان  وت  مرک  يایرد  لباقم  رد  ار  شیوخ  دوج  کچوک 

شناد دیشروخ  زور  ره  دنشک و  یم  تحیرض  جنگ 

.دشک یم  یناهج  راکفا  رس  رب  ار  شیاهوترپ  تسد  هیضیف  دنلب  نامسآ  زا  وت ، هام  يور  غورف  زا  یهلا 

دوخ تریغ  ياه  گربلگ  يور  رب  توارط ، تفارـش و  هسردم  رد  ار  وا  فافع  ایح و  قشع  تباجن ، لگ  هک  يا » هموصعم  همطاف   » وت
.دز مق  هب  تیانع ، دنس  رب  ار  دوخ  مرح  رهُم  شحور ، تراهط  رطاخ  هب  مالسلا ، هیلع  دمحم  لآ  قداص  دنک و  یم  نیرمت 

یئایند رات  بش  رد  ییادخ  نازورف  غارچ  وت  يرآ !

هموصعم تسادخ  زا  یتیآ  »
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« هموصعم تساهتنا  یب  فطل 
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يداب تهزن  !/ ییانشور غاب  يوناب 

! هنییآ بآ و  يوناب 

هناخ ناویا  رد  تراهب  هشیمه  هاگن  رطع  دش و  هتـشون  هام  يور  رب  بش  ناغرم  یناوخ  شوواچ  اب  تدلوت ، خیرات  هک  دیآ  یم  تدای 
هراوهگ رد  ار  وت  هک  كاخ ، تباـجن  يارب  دـشاب  یـشابداش  اـت  تفرگ ، ندـیراب  موصعم  ياـه  هنوپ  نامـسآ ، زا  دـیچیپ و  ناـگراتس 

.درک یم  يردام  قشاع ، ياهداب 

! بیس هدنخ و  يوناب 

؟ يدرک یم  َرب  زا  ار  یحو  ینارون  ياه  هیآ  هدرکن ، زاب  نابز  هک  دیآ  یم  تدای 

! لگ رعش و  يوناب 

هدمآ تتفرعم  حیرض  ترایز  هب  هک  يدید  یم  ار  يرتوبک  زا  رپ  ياه  قاور  باوخ  اه ، قیاقش  یناوجون  لصف  رد  هک  دیآ  یم  تدای 
، نافرع ربص و  ياه  هفوکش  اب  یتسشن و  یم  امرخ  ناتخرد  ریز  رد  دنا و 

تـشخ زا  زونه  هک  جئاوحلا  باب  يدازآ  دـیلک  نتفای  رذـن  هب  شناد ، لضف و  هلفاق  زا  هدـنام  اج  ناگدـنرپ  يارب  یتفاب  یم  يریـصح 
.دسر یم  ماشم  هب  شیاین  كانمن  رطع  شدّبعت ، هرجح  ياه 

! هداجس تباتک و  يوناب 

درگ هرود  ات  يدرک  یم  نشور  ار  تنامـشچ  سوناـف  هرهز ، هراتـس  زا  رتدوز  غاـب ، ياـه  هتـسدلگ  بورغ  تقو  هک  دـیآ  یم  تداـی 
يرد هبرد  ياه  كدصاق  ياه  همان  توالت  زا  ناش  هرجنح  هک  راد ، هبوچ  ياپ  ياه  هریجنز  دیایب و  ار  باتهم  هناخ  هار  رهـش ، ياونیب 

.دسرب تا  یباوخ  یب  ياه  لزغ  ِردارب  زا  يربخ  دیاش  دنناوخب ، یگدنز  زاوآ  هرابود  هدنامزاب ، و 

! ترایز کشا و  يوناب 

ماب هب  يراذگب و  تشودقاس  ياه  كرپاش  يور  رب  ياپ  وت ، ات  دـش ، هتخاس  یناکلپ  یتشهب ، نارتخد  ياه  لاب  زا  هک  دـیآ  یم  تدای 
دیعبت هراتـس  ییاهنت  يارب  رادراب ، ياهربا  همه  اب  اج ، نآ  زا  یـسرب و  تلد  ياه  هچوک  زا  هدرک  چوک  ناـمک  نیگنر  نیمتـشه  هاـگن 

.دبایب نایرج  اهنآ  رد  تنینط  ساکعنا  دیچیپ و  هوک  شوگ  رد  اه ، هاگن  تمایق  ات  تیاه ، مشچ  زاوآ  يریگب و  تردارب -  هدش - 

ص:96

هرامش 56 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


! تباجا ینابرهم و  يوناب 

هلحم تفه  ات  وت ، مرگ  نان  رطع  دنتخومآ و  یم  ندـیرپ  وت  سای  لگ  زا  رپ  ناماد  رد  یمخز ، ياهوتـسرپ  هجوج  هک  دـیآ  یم  تدای 
نتساخرب ناوت  هک  متـسه  يا  هدروخ  ناراب  رَپ  نم ، کنیا  .دناشک  یم  وت  يوس  هب  ار  تسدیهت  ياه  کشجنگ  دیچیپ و  یم  نامـسآ 

.مرادن ار  نیمز  زا 

.میآرد زاورپ  هب  تشهب ، تولخ  ياه  نابایخ  رد  هرابود  ات  نک  مهار  هقردب  ار  تفطل  هاگن  متسین 

یسوط اروح  / تبرغ رفاسم 

یتبحم اب  ار  ینیمز  رهم  هک  يردارب  ردـپ و  ناماد  رد  دوشگ ؛ ناهج  هب  مشچ  هدـعق ، يذ  هاـم  لولح  اـب  تهاـگن ، ِرظتنم  ِباـتهم  و  ... 
.دنتخیر یم  تاداس  هّمع  هنشت  ماک  رد  هعرج  هعرج  هتخیمآ و  ینامسآ  یهلا و 

.یتفای شرورپ  نیرفآرهوگ  رورپ و  تمصع  يردام  ناماد  رد  وت 

هموصعم همطاف  تمصع ، تّفع و  راکهاش  ات  تخاس  یم  جوزمم  ردارب ، ردپ و  یبیغ  میلاعت  اب  ار  تکاپ  موصعم و  لد  دنب  دنب  قشع ،
یتدابع ینامسآ ، ییافص  ییایرد ، یتقادص  روآ  مایپ  دریگب و  لاب  رپ و  مالسلااهیلع ،

.دشاب تماما  میلاعت  ناگنشت  يالو و  كاچ  هنیس  ناقاتشم  الب و  رد  ییادخ  یتمصع  ییالاو و  یتمارک  یتشهب ،

هِوکِـش ِنیریـش  باوـخ  يرـسک و  خاـک  هک  دـیوگب  ملـسو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم  ياـهاوجن  زا  یناریا  ياـه  ییاـیرآ  يارب 
.تخیر مه  رب  ار  رگمتس  ناهاشداپ 

.دندوب هدرک  هیده  هدز  شطع  مدرم  نیا  هب  ار  یگتسراو  یقشاع و  روش  هک  یهلا  ياه  هراتس  لسن  تفه  ینامسآ  ياهادن  زا 

قیاقش هتسد  هتسد  دنریگ و  شیپ  تبرغ  هار  ات  دوب  هدادلد  زوسلد و  ردارب  رهاوخ و  نیا  تبون  نونکا 

رّطعم ناگتفیـش  ناج  میمـش  ات  دـنناسرب  ینامـسآ  ياهاون  هتخوسلد  ناگناورپ  هب  هرّونم  هنیدـم  زا  ار  يدّـمحم  رّطعم  ياه  لگ  غاد و 
.دوش هدیدرون  مه  رد  موصعم ، يرهاوخ  زبس  چوک  ردارب و  خرس  ترجه  اب  تیاده  ياهزرم  دوش و 

.دزاس ناگتشرف  زاورپ  زا  رپ  ار  شلد  فرظ  دوش و  ینارون  تیب  لها  هموصعم  یهلا  راونا  زا  ات  هداشگ  مشچ  نامسآ 
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.دزاس باریس  تیب  لها  همیرک  تمارک  اب  ار  ششطع  همه  ات  هدوشگ  لد  نیمز 

رد تیالو  راونا  زا  يرون  ِتدالو  ربخ  زا  دشک و  شوغآ  رد  ار  هدعقیذ  لاله  ات  دنک  یم  هلوره  نامز ،

.دوش یتسم  روش و  راشرس  تیاصو ، تماما و  دهم 

.دوب شهاگن  يایرد  يادخان  تمصع ، هک  یموصعم  ناگدید  رب  مالس 

! دومن هیده  یسراپ ، ناناملسم  همه  مق و  سدقم  كربتم و  هعقب  هب  ار  تماما  تیناسنا و  رصع  تمدق  هک  یکرابم  مدق  رب  مالس 

ناسب دندش و  تبرغ  نادرگرس  ردارب ، یپ  رد  اه ، هام  اهزور و  هک  يا  هتفیش  لد  رظتنم و  هاگن  رب  مالس 

.دنتخوس رای  قارف  رد  یعمش 

ردارب يوک  ترجه  بیرغ 

مدید باتهم  هنیآ  رد  ار  وت 

يدنام رای  لاصو  زا  هچ  رگا 

مدید باتملاع  دیشروخ  ار  وت 

ناـگتخوسلد و ناـبیرغ و  سنا  لـحم  ناـحلاص ! ناـکاپ و  بّرقم و  ناگتـشرف  هاگـشدرگ  تیب ! لـها  همیرک  كربـتم  رازم  رب  مـالس 
.تسا هدش  یهلا  ّبح  نیرفآ  هناورپ  هک  یناتسعمش 

نأَّشلا َنِم  انْأَش  هّللا  َْدنِع  َِکل  َّناَف  ِهَّنَْجلا  یف  یل  یعفشا  ُهمطاف  ای 

یناخ میرک  هزمح  «.../ هموصعم  » و

 ... هموصعم

تزیگنا لد  رطع  هب  هنیدـم ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  .دـنزاب  تیور ، قوش  هب  اـه  هرجنپ  دوش و  یم  ینارون  تروضح  نمی  هب  هنیدـم ،
.دننک یم  مایق  تمارتحا  هب  دازآ ، ياهورس  دندرگ و  یم  رّطعم 

.دناسر یم  شوگ  هب  ار  نالبلب  زاون  لد  همغن  دروآ و  یم  راب  هب  هفوکش  تتیالو ، رپ  روضح  یتیگ  هنهپ  رب  مارآ  مارآ ،

شربص اب  ار  اروشاع  دیـشروخ  دراد و  ینابرق  مایق ، يارب  هک  مالـسلااهیلع ، بنیز  نوچمه  هک  تسا  ییوناب  تدـالو  زا  نخـس  يرآ !
دیشخب و تایح  مق ، يریوک  نیمزرس  هب  شتایح ، رپ  ياه  مدق  اب  زین  وا  درک ، فیرعت 
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.تخاس يراج  ار  تیالو  زا  تیامح  نوخ  نایناریا ، گر  رد 

هتوتیب نارکمج  رد  هک  تسا  یقشاع  ياه  لد  هاگهانپ  شییابیز ، هاگراب  هک  میوگ  یم  نخس  ییوناب  زا  ناتیارب 

لگ روهظ  يارب  دـنیاس و  یم  تسود  ترـضح  مرح  ناتـسآ  رب  رـس  مق ، يریوک  ياه  بش  هجیتن  رد  هعیـش ، زا  تباین  هب  دـننک و  یم 
.دنبلط یم  دادمتسا  تباجا ، تخرد  نداد  هفوکش  يارب  تمارک ، يوناب  زا  دننک و  یم  اعد  سگرن ،

.دیمان هموصعم  ار  وا  مالسلا  هیلع  اضر  شردارب  هک  يا  همطاف  میوگ ؛ یم  نخس  همطاف  زا  يرآ !

.درک عولط  هنیدم  رد  يراگزور  هک  تسا  تیموصعم  ریسفت  مالسلااهیلع ، هموصعم 

اه هاگن  بیرغ  راگزور  رد  تسا  تبرغ  تماقا  مالسلااهیلع ، هموصعم 

تیالو زا  تسا  تیعبت  دنلب  ریسفت  مالسلااهیلع ، هموصعم 

دریگ یم  همشچرس  تیموصعم  زا  هک  تسا  يزبس  هاگن  مالسلااهیلع ، هموصعم 

.ندیسر تبرق  هب  تبرغ  زا  تسا و  یگدادلد  راگزور  مالسلااهیلع ، هموصعم 

« ندش رفس  مه  بنیز  اب   » هصق تساروشاع و  دنلب  نامجرت  مالسلااهیلع ، هموصعم 

.ندوب ندنام و  لزغ  تسا و  یئادیش  هفسلف  مالسلااهیلع ، هموصعم 

دشخرد یم  مق  رد  هک  تسا  ناریا  نیگن  مالسلااهیلع ، هموصعم 

، تسا تیالو  هب  تدارا  يالاب  بیرض  مالسلااهیلع ، هموصعم 

تسا دهشم  ات  هنیدم  دنلب  هصق  مالسلااهیلع ، هموصعم 

.تسا رولبت  ياهتنا  مالسلااهیلع ، هموصعم 

تسا هّللا  یف  یناف  مالسلااهیلع  هموصعم  تسا و  یئاهنت  هلسلس  رس  مالسلااهیلع ، هموصعم 

 ... . هموصعم و 

ییاضر هثدحم  / ینشور رارکت 

یم تا  ییالط  دبنگ  رود  ات  رود  منیچ و  یمرب  تیارس  نحص و  زا  قشع  ياه  هناد  موش ، یم  تمرح  نامهم  هنارتوبک  وت ، دالیم  زور 
.مریگ یم  نشج  هنوگ  نیا  مدرگ و 
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.دنک یم  عولط  زور  ره  هک  تسوت  ییالط  دبنگ  دیشروخ ، زا  شیپ 

.تسا راکشآ  رهش  زارف  رب  زین  بش  هک  يدیشروخ  نویدم  تسوت ؛ نویدم  مق  رهش  حبص 

.موش یم  تمرح  نامهم  هنارتوبک  وت ، دالیم  زور 
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هاگن دننز و  یم  خرچ  دـننز و  یم  مرچ  وت  مرح  رود  ات  رود  ناوج ؛ وریپ  گرزب ، کچوک و  دـنتوعد ؛ نآ  رد  همه  هک  تسا  ینـشج 
.دنک یم  شزاون  ار  ناشلد  لاب  رپ و  وت ، رگشزاون  نابرهم و 

.دراد يرگید  ياوه  لاح و  زور ، نیا  ِندناوخ  همان  ترایز 

رد هک  ییاه  لد  اب  میدرگ ؛ یمزاب  نسُح  نیا  زا  ینشور ، زا  رپ  یناتـسد  اب  ام  یهد و  یم  هیده  ام  هب  ینـشور  وت  تسوت و  دالیم  زور 
.تسا هدش  ریهطت  هدید  بآ  اب  نامنامشچ  هچضوح 

! ام ناور  حور و  رد  ینشور  رارکت  يا  دوش ، یم  رارکت  ام  رد  زور  ره  وت  دالیم  زور 

یمرخ هفطاع  «/ تباجا يوناب  »

! تمارک هفطاع و  رون و  يوناب  نک ، زاب  مارآ  ار  تیاه  مشچ 

.دش دنهاوخ  تباجا  ياه  همشچ  تیاه  مشچ  نک ، زاب  مارآ  ار  تیاه  مشچ 

.دنک یم  هریخ  ار  ردارب  هاگن  تیاه  مشچ  دنوش ، یم  ناشیرپ  ياه  لد  حیرض  تیاه  مشچ 

هک يوش  یم  ییاه  نیمزرس  یهار  لد ، لابند  هب  درک و  یهاوخ  ادتقا  وا  هب  قشع  مان  هب  تفرگ ، یهاوخ  مارآ  ردارب  ياه  تسد  يور 
.تسا هدرک  سمل  ار  وا  ياه  مدق  كاخ 

! رتوبک حیرض و  لزغ و  ترایز و  يوناب  هنیآ ! يوناب  اه ! ییانشور  يوناب 

مالسلااهیلع همطاف  ار  تمان  هک  دوبن  تهج  یب  .دسوب  یم  ار  وت  هاگن  تردپ  نک ! زاب  مارآ  ار  تیاه  مشچ 

.درک عولط  وت  هاگن  قفا  زا  تدالیم ، زور  دیشروخ  هک  دوبن  تهج  یب  دنتشاذگ 

! تباجا يوناب 

.دنک یم  رپ  ار  هناخ  ياضف  تشهب ، رطع  نک  زاب  ار  تیاه  مشچ 

! يدمآ شوخ 

هناخ دراد  تشهب  هب  ور  يا  هچیرد  هک  يا  هناـخ  دراد ؛ دوخ  رد  توکلم  زا  ییاـه  ناـشن  هک  درک  یهاوخ  سّفنت  يا  هناـخ  ياوه  رد 
هراتـس نیمتـشه  نیمتفه و  روـضح  هک  يا  هناـخ  .تسا  هدوـشگ  شـشوپ  زبـس  یلاـها  رب  باـن ، تمـصع  نشور  ياـه  عاعـش  هک  يا 

.تسا هدرک  سمل  شیاج  ياج  رد  ار  تیدوبع  ناشکهک 

! نک زاب  مارآ  ار  تیاه  مشچ 
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مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  طسوت  هبعک  يانب  دیدجت 

هراشا

هبنشود

يد 1382  8

هدعق 1424 يذ   5

Dec. 29  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  !/ داب نشور  دبا  ات  لیلخ ، راگدای 

گنس رب  گنس  هرابود 

.دشیدنا یمن  وت  یگشیمه  ِروضح  هب  زج  هک  يدرم  دنک ، یم  ناینب  ار  تا  هنادواج  روضح  ناشن  نیمز ، رب 

یم انب  ناشکهک  شوغآ  رد  ار  هبعک  دزارفا و  یم  هدیـشک ، نامـسآ  هب  رـس  ناتخرد  نانوچ  ار  یّنمت  ِدـنلب  ناتماق  نیا  شناتـسد ، سپ 
هشیمه ات  كاخ ، رب  هتسشن  ورف  يا  هراتس  نوچ  یگنس ، بعکم  نیا  ات  .دنک 

.ار نانیشن  كاخ  رد و  ار  كاخ  ناتسبش  یناملظ  دنکارپب  رون  هشیمه  ات  دشاب ، نیمز  هریت  ياه  بش  هیاسمه 

اه هّلق  نیرت  عفترم  يارو  رد  اه ، سونایقا  اهایرد و  هنایم  رد  نیرید ، ياه  لگنج  هوبنا  رد  هدیتفت ، ِریوک  لد  رد  ار  یگنس  بعکم  نیا 
.دیبات دهاوخ  ام  رب  نادواج ، ات  هک  تسا  قشاع  ِمشچ  تفج  کی  هشیمه  ِروآدای  یگنس  بعکم  نیا  دیاش ... 

.دوش یم  هدیشک  نیمزرس  رب  رایسب  هک  یتمحر  رهم و  رپ  ناتسد  روآدای  دولآ ، مشخ  هدروخ و  هرگ  یهاگ  ناوربا  روآدای 
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.دوارت یم  هشیمه  هک  یعشعشت  زا  طقف  تسا ، کچوک  يا  هقراب  نیمز ، هک  یگرزب  أشنم  روآدای 

نیا اهنت  کش  یب  دش و  دهاوخ  هچ  دوب ، دهاوخ  هچ  تبقاع  هک  نیا  رود ، يدـصقم  روآدای  میا ، هدـمآ  اجک  زا  هکنیا  نطو ، روآدای 
.تسا هتفهن  نآ  رد  هک  هچ  نآ  مامت  اب  دنام ، یم  هک  تسا  یگنس  بعکم 

.دلاب یم  شیوخ  هب  رکف  نیا  زا  تسا و  هدرک  هچ  هک  دشیدنا  یم  دوخ  اب  دریگ و  یم  شوغآ  هب  لیلخ  ار  گرزب  ِهایس  گنس  سپ 

! تسا هداهن  زاب  ار  هناخ  مادک  ناینب  هک  دناد  یم  کین  ییوگ 

.دوارت یم  لیلخ  نامشچ  زا  کنیا  مه  زا  دنشاب ، گرزب  دبعم  ِرئاز  ات  دنا  هدمآ  درگ  ایند  همه  زا  هناقشاع  هک  رفن  اه  نویلیم  ِریوصت 

ِناذا يادـص  دـنناوخب و  شیوخ  هلبق  راوید  راس  هیاس  رد  ات  دـنا  هدـمآ  ار  زامن  هک  یناسک  رازه  نارازه  شوپدـیپس  مّظنم و  فوفص 
.دنکفا یم  نینط  میهاربا  ياه  شوگ  رد  لالب ،

ياج رد  ار  دوسـالارجح  هک  هاـگ  نآ  سپ  .هدـنیآ  همه  تعـسو  هب  یقـشع  دـنک ؛ یم  ریثکت  ار  قشع  هک  تسا  يا  هنیآ  لـیلخ ، نهذ 
تعسو رد  هک  دوش  یم  هداهن  قشاع  اه  نویلیم  هلسلس  رس  دهد ، یم  ياج  شیوخ 

روحم کی  لوح  دبا  ات  هک  یناگراتـس  دنـشخرد ، یم  هدنیآ  نتم  رد  هنوگ  هراتـس  نشور ، یطاقن  نوچ  دنا و  هدـنکارپ  خـیرات ، همه 
.دیدرگ دنهاوخ  یگنس  بعکم  کی  ینارون و 

.مهبم تسا و  دولآزمر  مشچ ، زا  رود  ياه  ناشکهک  همه  دادتما  ردق  هب  هک  یگنس  بعکم  کی  اهنت  يرآ !

شیوخ رادـم  رب  ار  ناهج  هنوگدیـشروخ ، داتـسیا و  دـهاوخ  اه  ناشکهک  همه  زکرم  رد  روبـص ، مارآ و  نانچمه  دـبا ، ات  کش ، یب 
.درک دهاوخ  يربهر 

! داب نشور  دبا  ات  لیلخ  راگدای 
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سوواط نب  دیس  تشذگرد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ییاونین يارس  هیثرم 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ییاونین يارس  هیثرم 

، ناگتخوسلد رابت  زا  يدّیس  دوب : ناریظن  یب  زا  تدایس ، ناشکهک  رد  هک  يا  هراتـس  جورع  دوب ؛ هتخود  شجورع  هب  مشچ  نامـسآ ،
؛ تشگ یم  يراج  قح ، ِتفرعم  هوکـش  شکانبات ، ياه  هشیدـنا  غورف  زا  دـیوارت و  یم  ییاونین  ياه  مخز  لـگ  شملق ، هاـگن  زا  هک 

ات دوب  هدش  فئارطلا »  » ندمآ دیدپ  ببس  هک  یتفرعم 

! مالسلا هیلع  يولع  تقیقح  دهد ؛ قوس  تقیقح »  » زورف ملاع  دیشروخ  تمس  هب  ار  قح  نابلاط  هاگن 

بتکم زا  هک  یهلا  مولع  ياـه  هنیجنگ  هب  هاـگآ  یناـمدود  زا  هاـگآ ، يدّیـس  اـعد ؛ ... ، ثیدـح و  ریـسفت ، هقف و  ِناـمدود  زا  يدـّیس 
! دنیآ یم  نوریب  یلح » همالع  : » نوچمه یناسک  شفیرش ،

هدرک میسرت  ار  مالسلا  هیلع  الوم  تبرغ  ریسم  ییوگ  كولس ! ياه  هقیرط  نیرت  حیحـص  زا  راشرـس  تفرعم ؛ راونا  زا  راشرـس  یبتکم 
«! فوُهل  » ات فئارطلا »  » زا هفوک ؛ ات  هنیدم  زا  تسا !

! اه هیثرم  نیرت  خلت  تساه ؛ تبرغ  نیرت  خلت  زا  هدنکآ  لزانم ، یمامت  زوس و  ناج  اه ، غاد  خلت ، اه ، کشا 

! تسا دوخ  نامدود  ِنیگآدرد  ياه  غاد  رگ  تیاور  هک  یملق  تسا ؛ ملق  ییاونین  ياه  هیثرم  هتسیاش  یمان  هنوگچ 
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ُرُْظنَت اْنیَع  اهیبَا  هَمِطاِفل و  َْتَیلایَف  دراگن : یم  مامت  هودـنا  اب  هک  یملق  دـیرِگن ، هنوگچ  ـالبرک !» تشد  ناگتـشک  رب  سوسفا  کـشا و  »
يرگاشامت مشچ  ار ، شراوگرزب  ردپ  مالـسلااهیلع و  همطاف  شردام  شاک  يا   » (1) ... ؛ ٍحیرَج ٍبُولْـسَم و  َْنَیب  ام  اهیَنب ، و  اِهتاَنب ، یلِإ 

هدـع هدـیرب و  رـس  یخرب  هدروخریت ؛ یخرب  یخرب و  نایرع ، نانآ  زا  یخرب  نوچ  دنتـسیرگن ! یم  دوخ  نادـنزرف  نارتخد و  هب  ات  دوب 
هدیناشک نیمز  يور  رگید ،

« دنوش یم 

فئارطلا و  » هلمج زا  هنادواـج ، رثا  هدنروآ 60  دـیدپ  شیاناوت ، ملق  اب  هک  دـناسر  یم  ار  یـسک  تفرعم  ناوت  هک  داقتعا ، اهنت  هن  نیا 
.تسا فوهل »

رد يرگید  ناتـسلخن ! هنافراع  ياه  هنابیرغ  فصو  رد  یکی  تداهـش ! تمظع  تاـبثا  رد  يرگید  تیـالو و  تمظع  تاـبثا  رد  یکی 
! تداهش خرس  ياه  هیثرم 

! نابیرغ ماش  ناهنپ  ياه  هّجض  هودنا  رد  يرگید  مالسلا ! هیلع  یلع  هنابش  ياه  هیرگ  تبرغ  رد  یکی 

هفوک ات  هنیدم  زا  تکرح ، هدننک  میسرت  فئارط ، ییافو  یب  ِهودنا  ینیگنـس  رد  يرگید  ییاهنت ، ياه  لاس  توکـس  يافرژ  رد  یکی 
! .هنیدم ...ات  هفوک  زا  فوُهل ، تسا و 

خیرات ناگنادواج  زا  یکی  هللا  همحر  یّلح  سوواط  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا ، یـضر  دیـس  نأشلا ، میظع  دـّیس 
! تسا عّیشت » »

یتوهال جورع  درگلاس  تسا ! راگدنام  راگزور  رابرهگ  سوماق  رد  و »...  هعیشلا ، عیبر  دوعسلا ، دعـس  فوهل  فئارط ،  » هک هنوگ  نآ 
.میتسرف یم  دورد  نانک  عضاوت  شمان ، عافترا  هب  هتشاد و  ساپ  ار  شا 

! دابم ناراگزور  شومارف  شدای  داش و  شحور 
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يدالیم لاس 2004  زاغآ 

هراشا

هبنش  5

يد 1382  11

هدعق 1424 يذ   8

Jan. 1  . 2004

یناهارف یناچیم  يدهم  / تسا سمسیرک 

یناهارف یناچیم  يدهم  / تسا سمسیرک 

.زین اه  هناخ  اهنابایخ و  يوهایه  دنیآ و  یمرد  ادص  هب  اه  سوقان  و 

.دراب یم  فرب  نوریب  ...مرگ و  ياه  هناخ  رد  ایاده  ياه  هتسب  اب  کیش ، هتسارآ و  ياه  لئوناباب 

.دوب دیدج  زور  کی  هک  ییاه  لاس  همه  لثم  دیدج ، لاس 

!؟ میا هتشاذگ  نامیاهرس  يور  دوخ ، تسد  اب  هک  دنتسین  يداشگ  ياه  هالک  اه  لاس  ایآ 

هدروآرد هزرل  هب  ار  فقس  شوگ  اه ، هدنخ  يادص  دنوش و  یم  یلاخ  مه  رس  تشپ  هوهق ، غاد  ياه  ناجنف  تسا و  سمـسیرک  بش 
ناگدزامرس ِبیصن  ترسح ، زج  يزیچ  هچ  اه ، هنیموش  ترارح  زا  اّما  تسا ؛

!؟ دش دهاوخ  باوخنابایخ 

دنچ کی  هک  دـشاب  تقو  ردـق  نآ  دـیاش  دـندرگ ، یمرب  هناخ  هب  امنیـس  هاگـشورف و  ای  راـک  لـحم  زا  یتقو  یلومعم ، ياـه  بش  رد 
نیا ِتشپ  دـیاش  هک  دََرب  یم  اهدای  زا  هشیمه  شیوهایه  سمـسیرک و  اّما  دوش ؛ هتخیر  نابایخ  رانک  ناشوپ  هدـنژ  ياپ  هب  مه  یتنِـس » »

يراخب کی  رانک  رد  ار  شا  هدرم  ِگرزب  رداـم  دراد  شتیربک  بوچ  نیرخآ  اـب  هک  دـشاب  یـشورف  تیربک  ِكرتخد  مرگ ، ياـهرد 
.دنیب یم  گرزب 

ص:105

هرامش 56 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


بذج يارب  تسا و  هتخادنا  هار  هب  يرتشیب  يوهایه  کی  ره  مهاب ، تباقر  رد  ینویزیولت ، ياه  هکبـش  همه  تسا و  سمـسیرک  بش 
بـشما هکبـش  نیرت  هدننیب  ُرپ  دیاش  ات  تسا ، هتـشاذگ  اپ  ریز  رتشیب  ار  اه  شزرا  قالخا و  هتـسناوت ، هک  ییاجنآ  ات  کی ، ره  يرتشم ،

.دشاب

یب ردق  نیا  اه  شزرا  قالخا و  ای  تسا  نارگ  رایسب  هکبش ، کی  يارب  لّوا  ماقم  تمیق  ایآ  دیهدب ، خساپ  الاح  یکحضم ! هلماعم  هچ 
؟ دنتسه تمیق 

.تسا هدرک  صّخشم  یبوخ  هب  ار  وا  ِعضو  صخش ، ره  دیرخ  مجح  تسا و  هدیسر  ارف  ون  لاس  يرآ !

! دننک صخشم  ار  مدرم  عضو  شیاه ، هاگشورف  هک  اج  نآ  ِلاح  هب  ياو  سپ 

باختنا ار  یتعاس  نتفر  هناخ  يارب  دشاب  رتهب  دیاش  دـندرگرب ؛ هناخ  يوس  هب  ناشکدـنا  دـیرخ  اب  هک  دنـشک  یم  تلاجخ  اه  یـضعب 
.دنوشن وربور  يا  هیاسمه  چیه  اب  هک  دننک 

! یهوکشاب ِون  ِلاس  هچ  ...دنا  هدرکن  يدیرخ  چیه  هک  مه  اه  یضعب  و 

، هناخ هب  تشگزاب  ِماگنه  ایآ  هک  دنـشیدنا  یم  نیا  هب  هک  یلاح  رد  دننادنخ ، یم  ار  مدرم  دـندنخ و  یم  اه  هار  راهچ  ِرـس  اه  کقلد 
؟ دنزخب يا  هداس  سابل  ناشدنزرف  يارب  دنناوتب  هک  دنا  هدروآرد  لوپ  ردق  نآ 

، لاس ره  اّما  .دَنَکآ و  یم  ار  قاتا  ياضف  خلت ، يدود  دنوش ، یم  هدوشگ  یتقو  هک  دنتسه  ییابیز  هدش  وداک  ياه  هتسب  رگید ، اهدیع 
...افطل مناخ  دیرخ ...؟ یم  تیربک  اقآ : : » دیوگ یم  هک  دوش  یم  هدینش  ناهج  همه  رد  یفیعض  يادص  سمـسیرک ، بش  رد  تسرُد 

!...« اقآ اقآ ...!
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فچابروگ هب  ینیمخ  ماما  یخیرات  مایپ 

هراشا

هبنش

يد 1382  13

هدعق 1424 يذ   10

Jan. 3  . 2004

یمیقم بیبح  !/ فچابروگ ياقآ  بانج 

! فچابروگ ياقآ  بانج 

یمن هدوشگ  ادـخ  مان  هب  زج  هک  ییاهریجنز  راتفرگ ؛ ناطیـش  ریجنز  رد  زونه  قرـش  ياهاپ  تسا و  کیدزن  گرم  رادـشه  رادـشه ،
.دوش

؟ دلسگب قرش  ياهاپ  زا  ار  نامز  ریجنز  درس  دامجنا  يا ، هظحل  ای  یتعاس  يزور ، ات  تسیک 

زا ار  مسینومک  ناهج  يژک  لاس  داتفه  هدیـسوپ  ياـه  هیـال  اـت  تسیک  دزیرب ؟ قرـش  یلاـخ  نهذ  رب  ار  ادـخ  بوخ  زاوآ  هک  تسیک 
؟ نامز زا  رتارف  يوگشیپ  نآ  دوب  هک  دیادزب ؟ خیرات  هرهچ 

یتسد تسکش ؛ مه  رد  ار  ایفارغج  هشقن  ياهراصح  تساخرب و  یتسد  تساخرب ؛ یتسد  هک  راظتنا ، رد  همه 

.دنازیخرب باوخ  زا  ار  قرش  گنر  هب  گنر  ياه  سونایقا  يوس  نآ  نامشچ  ات  حبص ، نکش  باوخ  رون ، گنر  هب 

ياهدایرف طوقـس  دنک و  هلاچم  شیوخ  رد  ار  مسینومک  يوسرت  فورح  ات  هشیدـنا  نیا  رد  دـمآ ، نیمز  رب  نامـسآ  زا  ییوگ  یتسد 
.قرش دنلب  ياه  هتسدلگ  زا  ناذا  دنلب  يادص  ندینش  تسا  نیریش  هچ  هاگ ، نآ  دنیشنب ، هراظن  هب  نرق ، ياه  هلپ  زا  ار  مسیسکرام 
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! فچابروگ ياقآ  بانج 

.ینامسآ ناتسد  نامه  اب  دوب  يدرم  دز ، ادص  ار  امش  باوخ  تکوش ، تردق و  ياه  تعاس  رد  هک  نآ 

، دوخ شیپ ، لاس  نایلاس  دـناوخ ، امـش  رب  شیوخ  مـالک  نیب  هرذ  ریز  رد  ار  ادـخ  زا  رود  ياـه  هشیدـنا  هدیـسوپ  ياـه  لّولـس  هک  وا 
ياه هزوم  رد  ار  مسینومک  دوب و  هدینش  ار  شیاه  ناوختسا  نتسکش  يادص 

! دوب هدید  بوخ  هچ  ییایفارغج  ياهزرم  زا  رتارف  ياه  مشچ  اب  ناهج ، یسایس  خیرات 

.دز مقر  ار  خیرات  ياه  باتک  ناریح  ياهرطس  رتوس  نآ  دنچ ، یتاعاس  هک  دز  یم  فرح  يا  هتشونان  هثداح  زا  وا 

يدازآ داصتقا و  تیکلام و  هلئسم  امش ، روشک  یلصا  لکشم  دروآ ؛ يور  تقیقح  هب  دیاب  ! » فچابروگ ياقآ  بانج  دوب ، نینچ  مایپ 
.تسادخ هب  داقتعا  مدع  امش  لکشم  تسین ؛

هلپ ار  رون  ریسم  ات  تسج ، یم  ار  ینامشچ  الاح  دندرک و  یم  هراشا  رون  يوس  هب  هک  یناتسد  تشاد ؛ تسد  رد  هدوشگ  يا  هرجنپ  وا 
.نامسآ ات  دنیامیپب  هلپ 

هب تداهش  ربکا و  هّللا  گناب  لاس ، داتفه  زا  سپ  امش ، ياه  يروهمج  زا  یـضعب  دجاسم  ياه  هتـسدلگ  زا  یتقو  ! » فچابروگ ياقآ 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  بان  مالسا  نارادفرط  یمامت  دیسر ، شوگ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  تلاسر 

هک یمالک  دونشب ؛ ار  نارامج  ییاحیـسم  مالک  ات  دش  یم  شوگ  همه  قرـش ، رگا  دوب ، هوکـشاب  هچ  و  تخادنا » هیرگ  هب  قوش  زا  ار 
یم وس  نآ  وس و  نیا  هب  مومـسم ، ياه  هشیدنا  جیگ  ياهداب  رب  راوس  هک  نانآ  ناگدنام ؛ ماد  رد  ناج  یب  مسج  يارب  دوب  ناج  زا  رپ 

.دنیایب ادخ ، ندرک  شومارف  تمیق  هب  دنتفاین  ناشناگتشذگ  ار  هچ  نآ  ات  دنتفر ،

! فچابروگ ياقآ 

! دریگ ياج  ناتبلق  رد  ات  دیدرک  یمرب  زا  دیدناوخ و  یم  ار  ریبک  ینیمخ  مالک  رطس  هب  رطس  اهراب ، اهراب و  شاک  يا 

، شتوعد مایپ  شخب  ناج  ياه  جوم  رب  راوس  ات  دیتفگ ، یم  دوردـب  ار  تردـق  دـیدرک و  یم  كرت  ار  نیلمرک »  » يا هظحل  شاک  يا 
! دیتسیرگن یم  لد  مشچ  هب  ار  تیونعم  نارک  یب  یبآ  ياهوس  نآ 

! شاک يا  فچابروگ ، ياقآ  بانج  شاک  يا 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  دالیم 

هراشا

هبنشکی

يد 1382  14

هدعق 1424 يذ   11

Jan. 4  . 2004

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / يدنمتیاضر هنیئآ 

! داب تراشب 

.داب تراشب  سوت ! يا  هنیدم ، يا  نیمز ، يا  نامسآ ، يا 

.تیالو رطع  نادواج ، تشهب  تمس  زا  دیآ  یم 

.تماما رون  ناشکهک ، قمع  يوس  زا  دیآ  یم 

! تفوطع ِیبآ  يافرژ  زا  دیآ  یم 

! تمصع ینارون  نوناک  زا  دیآ  یم 

! اهاط ياه  مّسبت  رطع  زا  هدنکآ  قرشم ؛ ینافرع  بارحم  زا  دیآ  یم 

 - قح هدـیمان  هدرک ! هناخ  شهاگن  رد  تیاضر ، هک  سب  شیافـص ، دـهَم  رب  هدیـشاپ  اقب  رون  شیادـص ، رطع  رد  هدـیچیپ  اـعد ، روش 
راونا مالـسلا ، هیلع  یلع  رطع  زا  راشرـس  هکم ، يوب  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمیپ  رطع  زا  هدنکآ  شیاضر ! مه -  ابیز  هچ  قحلا 

.مالسلا هیلع  ینیسح  روش  مالسلا ، هیلع  نسح  قشع  اب  هارمه  مالسلااهیلع  ارهز  رطع  مالسلااهیلع ، هجیدخ  دای  زا  زیربل  هبعک ،
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! رقاب ملع  ِدوهش  ِقرغ  وا  دیآ  یم  مالسلا ! هیلع  داجس  زبس  ياعد  قرغ  وا  دیآ  یم 

.اباب ياه  تبرغ  ِراشرس  وا  دیآ  یم  مالسلا ، هیلع  قداص  ملِح  رانک  اه ، یتفگش  لثم  وا  دیآ  یم 

! مالسلا هیلع  مظاک  ياه  یتخس  هدروخ ز  ورف  ضغب  زا  هدنکآ  وا  دیآ  یم 

! دلابب دوخ  هب  ناریا » ، » شمان تمظع  زا  دشاب و  هنادواج  يراهب  ار ، لبلب  لگ و  نیمزرس  ات  دیآ ، یم  وا  ... 

.تسا هللا  ءایلوا  تشهب  زا  ناریا  مهس  وا  ییوگ 

.دزاس نکمم  شیاشگ ، لکشم  مان  ار  راگزور  ياه  نکممان  دشاب و  دیما  رون و  زا  یهاگ  هانپ  ار  تیالو  ناقشاع  ات  دیآ ، یم 

مامت رد  ار ، ناهج  نابیرغ  مامت  ات  دیآ ، یم  .دشاب  وزرآ  تیاهن  ار  متس  زا  هتسخ  ياه  لد  تبرغ و  زا  هتخوس  ياه  هنیـس  ات  دیآ ، یم 
.دشاب مالسلا » هیلع  نابیرغ  ماما  ، » اه تبرغ 

رطع تمظع  تیالو ، تمظع  رون ، تمظع  دشاب ؛ قشع  ِتمظع  يارب  یلماک  قادصم  ات  رون ؛ ِعولط  نیرت  یقرشم  تمـس  زا  دیآ ؛ یم 
.ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم »  » بان

ار شمدقم  هناروابان  تیالو ، تماما و  ناگتفیش  دننک و  عضاوت  سوت ،» ات  هنیدم   » زا سنِا ، ّنج و  شا ، ینامسآ  تماق  هب  ات  دیآ ، یم 
.دنرادب یمارگ  ناریا »  » رد

ءاروام يوس  نآ  ات  دزیمایب و  شا  « يوضترم  » نیگآرطع مالک  اب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم »  » باـنرطع اـت  دـیآ ، یم  - 
! دیارایب شروضح  رطع  اب  ار  رهنلا 

.دیابُِرب خیرات  لد  زا  تقبس  يوگ  ناسارخ ،» نافرع   » دزاس و انب  ار  تفرعم »  » عیفر ياه  هلق  مالسا ، هطقن  نیرت  یلامش  رد  ات  دیآ ، یم 

اه و هماج  یگریت  زا  ناکم  نامز و  شزبس ، روضح  ِنُمی  زا  دـنک و  هشیر  مالـسلا  هیلع  يولع  تیـالو  قشع  اـه ، لد  رد  اـت  دـیآ ، یم 
.دبای ییاهر  سابعلا ،» ینب   » ياه هاگن  اه و  هشیدنا 

! دننیبب مشچ  هب  ار  تماما »  » هناراهب رولبت  راب ، نیرخآ  راب و  نیلوا  يارب  روباشین ،»  » یلاها ات  دیآ ، یم 

.دنربب هانپ  مالسلا ،» هیلع  يوضر   » نما ِمیرح  هب  راگزور ، زا  هتسخ  ناهانپ  یب  دشاب و  ناوهآ  ِنما  مرح  ناسارخ ، ات  دیآ ، یم 
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! نابیرغ ماما  يا  وت  رب  مالس 

! ام يدنلبرس  تداعس و  نماض  یتسه و  ام  روشک  تمظع  هک  وت  رب  مالس 

! يداهن نآ  رد  مدق  هک  يا  هناخ  رب  وت و  رب  مالس 

! دیرورپب ار  وت  هک  یناماد  وت و  رب  مالس 

.تا ینارون  رسارس  ِیگدنز  وت و  رب  مالس 

ناقـشاع ياه  لد  هناخ  هب  مالـسلا ! هیلع  اضر  ماما  ناج ، الوم  تسا ! ناقـشاع  ياجتلا  ترایز و  هاگ  هدـعو  هک  يرازم  وت و  رب  مـالس 
! دیدمآ شوخ 

! نارابلگ ناتمدقم 

هدنزرو هیدهم  / تدارا جاوما  نایم  رد  روانش 

يوس هب  هنزور  نارازه  اب  يا  هرجنپ  تمس  هب  هدش  هدیشک  هک  دنمشهاوخ  تسد  همه  نیا  دیآ و  یم  بالگ  يوب  شمرح ، میرح  رد 
.ضحم تمارک  نیا 

هدیـشک دـق  ون  ياه  هشیر  رـس  رب  هک  یناتخرد  گرب  خاش و  ار  هناخ  ياهراوید  هک  يزور  نامه  لثم  تسرد  دـیآ ؛ یم  بالگ  يوب 
.دوب هدش  نازیوآ  اه ، نامسآ  زا  ینشور  ياه  هشوخ  دوب و  هدناشوپ  دنا ،

هفرغ زا  هک  دوب  ییالط  کبشم  هرجنپ  درک ، یم  راک  مشچ  ات  دیخرچ و  یم  يا  هزات  رادم  رب  هک  دوب  هرایس  درک ، یم  راک  مشچ  ات  و 
.دنارتسگب كاخ  هدز  لوات  مادنا  رب  ار  یتشهب  راهب  کی  توارط  ات  دوب ، هدوشگ  ناینیمز  يوس  هب  تشهب  ياه 

.دش یم  یلاخ  دش و  یم  ُرپ  اه  نادبالگ 

.دندوب هدز  هیکت  مرح ، دلَج  نارتوبک  شرع ، ياه  هناش  رب  وهآ ، نماض  هار  هب  مشچ  ینالازغ  زا  دوب  هدش  رپ  تشد 

تمارک يرگید  غیرد  یب  تواخـس  نیمز  هب  هک  دنتـشادن  رواـب  يریـس ، مکـش  ِطرف  زا  دـندوب  هدرک  هراـپ  نت  رب  نیتسوپ  هک  ینادرم 
نیتسآ رگا  یتح  دنزن ، سپ  هاگ  چیه  ار ، دنمشهاوخ  ياه  تسد  ات  دوش ،
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؟ دوش كاخ  نیا  بیصن  تواخس ، نامسآ  هک  تسناد  یم  یسک  هچ  ًالصا  .دشاب  راگزور  تسد  نیرت  هدیرد 

.يروانش كاپ ، ياه  لد  قشع  تدارا و  جاوما  نایم  رد  نیمزرس ، نیا  رد  اما  دنیوگ ، یم  تی  « ابرغلا بیرغ   » هچ رگا  اقآ !

.تسا هدیچیپ  مرح  رد  هراقن  يادص 

زبس تماق  هب  هدروخ  هرگ  ناتـشگنا  ناش ، یگدـنب  هقلح  دـنا و  هتـسب  لیخد  تحیرـص  ياه  کبـشم  هب  ار  ناـشدوجو  همه  هک  اـهنآ 
.نک مراشرس  یناد ؛ یم  ار  مزاین  اقآ ! .دننیشن  یم  قشع  عامس  هب  یتوکلم ، ینوفمس  نیا  رد  تسا ، حیرض 

يریدق نیسحدمحم  / همانترایز ماج 

.ابرغلا بیرغ  ای  کیلع  مالسلا 

یم وا  تبحم  مرح  درگ  لاب ، رد  لاـب  ناگتـشرف ، هک  وا  کـئالم ؛ مزب  رد  تسا  نیرتانـشآ  نیرت و  برقم  هک  یبیرغ  ياـقآ  رب  مـالس 
.دنخرچ

شدالوف هرجنپ  هناخافش  ِرد  دزاون و  یم  ار  دنا  هتسب  تفرعم  لیخد  شحیرـض  هناخ  افـش  رانک  هک  ار  قشع  بیرغ  نارامیب  هک  یبیبط 
.تسا زاب  تمالس  تیاده و  نارامیب  همه  يور  هب 

.ارقفلا افعُضلا و  َنیعم  ای  کیلع  مالسلا 

هک یسک  .دنروخ  یم  هصغ  نان  مه  اب  ناشلد ، هرفس  ياپ  دوخ  نامالغ  اب  دراذگ و  یم  رانک  ار  شا  یهاش  ریرـس  هک  ییاقآ  رب  مالس 
.دنروآ یم  اج  هب  ار  ارقف  جح  کسانم  وا ، تبحم  هبعک  رد  دندنب و  یم  دوخ  هب  مسبت  مارحا  هتسد  هتسد  شنادنمتدارا ، ناقشاع و 

سوفنلا َسینا  سومشلا و  ُسمش  ای  کیلع  مالسلا 

دنزرف .دز  یئاوسر  نیمز  هب  اهراب  ار  نومأم  تشپ  شتارظانم ، دوگ  رد  هک  وا  تلاسر ؛ لآ  ملاع  تهاقف و  نامسآ  دیـشروخ  رب  مالس 
يوناز شا  یهاشداپ  تخت  لباقم  نادنمـشناد ، تفر و  ناـمز  نوعرف  رکم  ياـهرام  فاـصم  هب  دوخ  شناد  ياـصع  اـب  هک  ییاـسوم 

.دنداهن نیمز  هب  بدا  فارتعا و 
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کچیپ لگ  دنریگ و  یم  سنا  شرهم  زا  رپ  ياه  هتـسدلگ  اب  لد ، نارتوبک  شهوکـش ، تبحم و  يدنلب  رطاخ  هب  هک  ییاقآ  رب  مالس 
هنایشآ وا  سنا  مرح  هشوگ  اهنت  لد ، يوتسرپ  ددرگ و  یم  وا  یهلا  نانخس  هبعک  درگ  هب  شرون  ياه  هرانم  ندید  يارب  اهنت  نامقشع 

دیشروخ شطع  رد  اهنت  لد ، عمش  دننک و  یم 

.دزوس یم  شهاگن 

.دننک یم  يرامش  هظحل  شترایز ، ماج  زا  برق ، روهط  بارش  ندیشون  قشع  هب  ادیش ، ياه  لد  هک  اضرلا  یسوم  نب  یلع  رب  مالس 

قـشع هب  تاجانم ، اعد و  ياه  هدـنرپ  دنکـش و  یم  وا  مرح  رازلگ  رد  دـنخبل  ياه  لگ  وا ، سنا  يراهب  سفن  اـب  هک  یـسک  رب  مـالس 
.دنیاشگ یم  ار  تباجا  هچیرد  وا  ياعد  هب  زاین ، زار و  ياه  هچنغ  دنیاشگ و  یم  رپ  تباجا  نامسآ  رد  وا ، ندید 

.تسام ناگدید  همرس  شهاگمدق ، رابغ  هک  وا  ناسارخ ؛ ناطلس  رب  مالس 

یسوم نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  .دنشک  یم  رگمتـس  نادایـص  خر  هب  ار  شا  همان  تنامـض  رابتعا  یتسه ، تشد  نالازغ  هک  وا  رب  مالس 
! اضرلا

يداب تهزن  !/ دراد هیرگ  ياوه  ملد 

ْتا هناخاقـس  زا  ندروخ  بآ  تیاه و  هعقب  ياهرتوبک  اب  ندـش  يزابمه  رطاخ  هب  ار  وت  هک  مدوب  هچب  رتخد  کی  طقف  نم  اهزور  نآ 
.متشاد یم  تسود  شا ، ییالط  ياه  هساک  اب 

تقو هک  یبـالگ  رطع  دوـب و  متروـص  يور  رب  تناـمداخ  یگنر  ياـهرپ  شزاوـن  دوـب ، هدـنام  ما  هناـکدوک  رطاـخ  رد  وـت  زا  هچ  نآ 
.درک یم  وبشوخ  ار  مسابل  ترایز ،

هب متـسد  دـندیخرچ ، یم  تا  ینارون  حیرـض  درگادرگ  هک  یتیعمج  لیخ  نایم  رد  اـت  درک  یم  راوس  شیاـه  هناـش  يور  رب  ارم  ردـپ 
تسشن یم  يا  هشوگ  ردپ  دعب ، .مسوبب  ار  نآ  مناوتب  دسرب و  تحیرض  ياه  هرجنپ 

.مدرک یم  يزاب  نانک  یل  یل  تا ، هنییآ  نحص  رمرم  ياه  گنس  يور  رب  نم  دناوخ و  یم  همانترایز  و 

زا متسد  تفرگ ، یم  يرادشفک  زا  ار  میاه  شفک  ردپ  هک  یلاح  رد  ترایز ، زا  تشگزاب  نمض  راب  کی 
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.مدیدن ار  ردپ  مدناخرچ ، مشچ  هچ  ره  .درب  شدوخ  اب  ارم  تیعمج  دش و  اهر  ردپ  تسد  نایم 

مدـنگ لوغـشم  نیمز  يور  هک  ار  تیاه  میرک  ای  اهرتوبک و  هک  همیـسارس  ردـق  نآ  مدرک ؛ ندـیود  هب  عورـش  طاـیح  رد  هنهرب  ياـپ 
مک مک  مدینـشن ، یباوج  یتقو  اما  مدز ، ادص  ار  ردپ  راب  دنچ  دیرپ ! اوه  هب  رتوبک  هتـسد  کی  هعفد  کی  مدـناسرت و  دـندوب ، ندروخ 

.تفرگ ما  هیرگ  دش و  لیدبت  ضغب  هب  میاهدایرف 

.تسا هدرب  دای  زا  ارم  ردپ  ما  هدش  يدب  رتخد  نوچ  دیاش  متفگ  مدوخ  اب  مدیسرت ؛ یلیخ  مدوب ، هدش  مگ  هک  نی  ازا 

.دش رتتشیب  ما  هیرگ  دنشاب  هتشاذگ  دوخ  لاح  هب  دنشاب و  هدرک  اهر  ارم  هک  نیا  لایخ  زا 

یم تباجا  ار  ناگدنام  هار  رد  ياعد  تسا و  زاون  بیرغ  مالسلا ، هیلع  متشه  ماما  تفگ : یم  هشیمه  هک  مداتفا  یب  یب  دای  هعفد  کی 
.دنک

.دوب هدز  قاتا  رد  ار  نآ  سکع  ردپ  دوب و  هددرک  فیرعت  میارب  یب  یب  اهراب  هک  مداتفا  وهآ  دایص و  هصق  دای 

مـشچ ناوخ  یم  اعد  دز و  یم  فرح  وت  اب  ردام  هک  یتاقوا  لثم  مدـناخرچ و  تمرح  فرط  هب  ار  میور  مدوب ، هداتـسیا  هک  اج  نامه 
! موش یبوخ  رتخد  رگید  هک  مهد  یم  لوق  ینک ، مکمک  رگا  مالسلا ! هیلع  اضر  ماما  ای  تشذگ : ملد  زا  متسب و  ار  میاه 

...داتفا مرس  رب  مردپ  هیاس  تفاکش و  مه  زا  تیعمج  هک  دوب  ملد  رد  وت  اب  تولخ  نیریش  زونه 

تقو ره  زونه  اما  ما ؛ هدروآرد  اهرـس  وت  يرـس  فورعم  لوق  هب  ما و  هدـش  یمناخ  مدوخ  يارب  نم  هک  دـنیوگ  یم  همه  رگید  ـالاح 
هک متفا  یم  یلوق  نآ  دای  هب  دیچیپ ، یم  مشوگ  رد  ناذا  ماگنه  تا  هناخ  هراقن  يادص  منیب و  یم  ار  تا  هناخاقس  ییالط  ياه  هساک 

.مشک یم  تلاجخ  مدوخ  زا  مداد و  وت  هب 

رگید ما و  هدـش  رود  میاه  یگچب  تیموصعم  تقادـص و  زا  ما و  هداد  تسد  زا  ار  ما  هناکدوک  تیمیمـص  افـص و  اـهزور  نیا  نوچ 
.منزب فرح  وت  اب  یگداس  صولخ و  نآ  اب  مناوت  یمن 

ما هدش  يدب  رتخد  مدز و  ملوق  ریز  هک  تساه  تدم  منک  یم  ساسحا 

.موش مگ  تمرح  رد  رگید  راب  کی  دشاب  رتهب  دیاش 

! تسا گنت  نتسیرگ  يارب  ملد 
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نایمیکح تاداسلازانهم  / ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مِلاع 

شکاـشک رد  دـنک و  یم  دوعـص  ار  اـه  هراـنم  دروـخ و  یم  رُـس  نآ  يور  زا  مهاـگن  تدـبنگ ؛ یئـالط  دادـنا ، یم  قرب  ار  منامـشچ 
.دوش یم  اه  هسیر  ِنازیوآ  ندیزغل ،

.هنیئآ رالات  تشهب  ات  يدازآ  نحص  عیسو  زا  داشرهوگ ، دجسم  ياه  هتسدلگ  ات  الط ، ناویا  زارف  زا 

نحـص هدعقیذ ، زور  نیمهدزای  نشج  رد  دـیآ و  یم  دوخ  هب  کمرن  مرن  دـمآ ، دورف  تحیرـض  یباتفآ  ِکبـشم  رب  هک  نآ  زا  دـعب  و 
.دنک یم  یناغارچ  ار  میاه  هنوگ 

تسا و روـحم  ار  نارود  شدرگ  هک  یلاـس  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربـمغیپ  ترجه  زا  سپ  لاـس  تشه  لـهچ و  دـص و 
رب راب ، نیمتـشه  يارب  دـنیب و  یم  دوخ  مادـنا  رب  يا  هزات  گنر  هبّیط ، هنیدـم  دـنک ، یم  فّقوتم  ار  بش  هب  ور  ياـه  هظحل  هک  يزور 

، ناگدنرپ دنک و  یم  هقیقع  اه ، ناتسغاب  ِنازیر  هفوکـش  هب  ار  وا  تعیبط ، ِنابغ  اب  هک  دیاشگ  یم  کلپ  يا  هناوج  تماما ، هبّیط  هرجش 
.دنروآ یمرد  زاورپ  هب  ار  ناشاه  همغن 

رب دـهن  یم  مدـق  تّفع ، نوتاخ  ناماد  زا  مالـسلا ؛ هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  افج ، رهز  دیهـش  ابرغ و  هانپ  ایقتا ، ماـما  ایفـصا ، هدـبز 
: دبای یم  یّلجت  هنوگ  نیا  مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  و  كاخ ، ناگدید 

هللا یلص  دمحم  لآ  ِملاع  هک  یتسرد  هب  مالسلا ؛ هیلع  یلَع  َنینمؤملاریما  ُّیِمَس  ُهَّنِاَف  ُُهتْکَرْدَأ  ینَْتَیل  َِکبلُـص َو  یَفل  ٍدّمحم  ِلآ  َِملاع  َّنِا  »
(1) «. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مانمه  وا  هک  مدرک  یم  كرد  ار  وا  نم  شاک  يا  تسوت ، بلص  رد  ملسو  هلآ  هیلع و 

یب ِفیلکت  دزاس و  یم  شیوخ  یناـحور  قطنم  زیوآ  قلح  ار  اـه  تلاـهج  نیرتروک  ینادرگرـس  هک  وا  اـضر ؛ یّفو ، ّیـضر ، رباـص ،
.دنک یم  نشور  ار  اه  لد  يرارق 

.دراد یم  او  دامتعا  هب  ار  رطضم  لاوحا  یبیرغ  تسا و  نابزیم  تلادع  هب  دراد ، یم  نامهیم  ار  هک  ره  هک  وا 

.تساضر یتوکلم  مان  هب  یّمسم  دراذگ و  یم  مرس  رب  تنامض  تسد  هک  وا 
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یتخت ناولهپ  ناهج  تشذگرد 

هراشا

هبنشراهچ

يد 1382  17

هدعق 1424 يذ   14

Jan. 7  . 2004

یناهارف یناچیم  يدهم  / يزوریپ يوکس  رب  هداتسیا 

رورغ هک  تساه  لاس  تماـن ، .هاـنپ  یب  كاـخ  نیا  هاـگ  هیکت  تراوهوک ، تماـق  تسا و  ریجنز  هب  وزاـب  ِموق  نیا  تمـصع  تناوزاـب 
طـسو رد  ییولبات  رب  هدش  کح  ای  دشاب و  خیرات  ياه  باتک  رد  اهنت  مان ، نیا  رگا  یتح  دنک ؛ یم  میمرت  ار  كاخ  نیا  هدروخ  كرت 

.نادیم کی 

.دنک یم  رارکت  دوخ  رد  ار  اه  تشد  نیا  مانمگ  ِناناولهپ  همه  هرطاخ  هرامه  راشرس ، مان  نیمه  تبیه  اّما 

.يزو یم  خیرات  ياه  باتک  رب  هدنزغل  نامشچ  رد  هک  یتسه  يا  هدنز  حور  وت  دنذغاک و  یتشم  خیرات ، ياه  باتک 

همه حطـس  رب  هدـش  کح  یتماهـش  دامن  وت ، هک  دوب  دـهاوخن  وت  يارب  ینأش  رد  ِروآدای  کش  یب  نادـیم ، کی  رد  هتـشارفا  زلف  هّکت 
سفن رترورغم  رفن ، اـه  نوـیلیم  يدـیلام ، كاـخ  هب  ار  یفیرح  ِتشپ  هاـگره  .موـق  نـیا  ياـه  بـلق  هـمه  رد  يزلف ، ریغ  ياـه  لوـلس 

.دندیشک

فیرح شود  رب  هرابکی  هب  هرجنح ، اه  نویلیم  زا  یلع » ای   » همزمز يداهن ، یم  کشت  رب  هک  ياپ 
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زوریپ ِتسد  هک  هاگ  نآ  دیـشاپ ، یم  نوریب  يا  هظحل  رد  قداص  يولگ  اه  نویلیم  زا  هک  دایرف  اه  نویلیم  يرآ ! .دش  یم  راوآ  هناگیب 
.تفر یم  الاب  نادیم  رد  هناحتاف  وت ،

...اّما دنتخادنا ، یم  كاخ  نیا  یلاها  ِکت  کت  ندرگ  هب  ار  لادم  نآ  ییوگ  يداتسیا ، یم  يزوریپ  يوکس  رب  هک  هاگره  و 

ِربـق ِگنـس  رب  .دنداتـسرف و  كاـخ  ِریز  هب  ار  یکاـخ  يور  ِبآ  هـک  دوـب  هنوـگچ  سپ  يا !؟ هدوـبن  كاـخ  نـیا  يوربآ  وـت  رگم  اـّما 
!؟ دریمب ناولهپ  هک  دوش  یم  رگم  ...تسا !؟ هدرم  ناولهپ  هک ...« : دش  کح  یکچوک 

ار متسر  هچ  نآ  دننادب  هک  نآ  یب  تسشن ، متسر  هنیس  رب  دیپس ، وید  راب  نیا  هک  دندیشیدنا  دندرک و  یـشکدوخ  ار  وت  زور  نآ  سپ 
نارود متـسر  ناولهپ ، ناهج  زا  کش  یب  تساه و  یکین  حتف  متـسر ، حتف  هکلب  تسـشن ، وید  يولگ  رب  هک  دوبن  يرجنح  درک ، حتاف 

.تسا حتاف  هرامه  یکین  دنا و  هدیدن  زگره  یکین ، زج  زین 

.زین ندروخ  رجنخ  هب  شوایس  تسا و  حتاف  ندز  رجنخ  هب  متسر  .دشاب  هدیرب  ار  ولگ  مادک  رجنخ ، هک  تسین  مهم 

رد ناباقع ، .دشک و  یم  راظتنا  وت  نوچ  يا  هزیکاپ  ِناراب  ترسح  هب  نانچمه  نیمزرس ، نیا  روسج  نادرم  ِهاگتشِک  یتسین و  وت  کنیا 
.دنراد وت  يزارفرس  زا  ناشن  کی ، ره  هک  ییاه  هّلق  زارف  رب  دنیرگ  یم  راوگوس  وت ، گرم  لاس 

.دنداتسیا هیثرم  هب  هنانگمغ  ناتسزوخ ، هدشن  هدیرب  ياه  ین  رد  اهداب  ار  وت  ِترجه  ِریگلد  ِزاوآ  سپ 

نیدب يراب  دندرک و  زاغآ  ندـیزو  يا  هظحل  هب  تا ، هقردـب  رد  هنوگچ  نافوت -  ِنادـصاق  نیا  اه -  هقعاص  هک  تسنادـن  سک  چـیه 
رد یمان  زا  تفاـی و  هنوگرگید  یتاـیح  رگید  راـب  شوایـس ، متـسر و  ثاریم  نیا  یناولهپ -  يدرم و  قیرط  وت -  ِقیرط  هک  دوب  هنوگ 

.دش لدبم  مّسجم  هدنز و  یقیرط  هب  همانهاش ، کی  گنرمک  تاحفص 

رطـس نیرت  عفترم  رب  ریدقت  ملق  ادتبا ، زا  هک  يا  هنیرید  موتحم  تشون  یناشیپ  وت و  گرزب  فالـسا  قیرط  تسوت و  قیرط  نیا  يرآ !
.دوب هدرک  موقرم  وت  تشذگرس 
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نیرتدولآزمر نیرت و  مکارتم  هک  گرم  یّتح  یباجح  چـیه  کـش  یب  يا ! هدیـشوپ  باـقن  رد  خُر  تسا  یناـمز  رید  هک  نم ، باـتفآ 
.دیادزب نیمز  زا  ار  اهدیشروخ  ِرون  هک  دوب  دهاوخن  هدنناشوپ  نانچ  نآ  زگره  تساهربا ،

؛ دـنَاوت ِيدیـشروخ  ِشبات  هار  هب  مشچ  هک  ییاه  نادرگباتفآ  دنتـسه  زونه  اّما  يا ، هتـسب  ترجه  لـحر  هچرگا  تساـه  لاـس  کـنیا 
هرامه نیمزرس ، نیا  ناتسِدیشروخ  هچرگ 

هیده قفا  هب  یناشخرد  ياه  باتفآ 

، ینادرگباتفآ دابم  هک  دنا  هدناشفا  رون  دنا و  هتخوس  يرگید  زا  سپ  کی  ره  گرزب ، نادرم  تسا و  هداد 

.دنامب هدرمژپ  دیشروخ ، یب 

کنیا ار  شیوخ  ِهاوخ  دیـشروخ  يور  سپ  .دنراد  یم  ساپ  بوخ  دنـسانش و  یم  بوخ  اه  نادرگباتفآ  ار  یباتفآ  ره  تمرح  نکیل 
نیا سانـشردق  هظفاح  رد  اهدیـشروخ ، نیرت  ناشخرد  نانوچ  زونه  تمان ، یتح  هک  منک  یم  سح  کین  ما و  هدـنادرگ  وت  يوس  هب 

.قشع دنیرفآ و  یم  رون  ناتسلگ ،

.داب نادواج  نادواج ، ات  یناشفا  قشع  يزاب و  رون  ِطاسب  نیا 

ییاضر هدیمح   .../ رهش ياه  نادیم  زونه 

یتسد چیه  یبلط ؛ یم  فیرح  دشک  یم  لک  تیارب  كاخ ، مامت  نآ ، رد  هک  تس  ینادـیم  نیمز  تسا ، هتفرگ  برـض  تیارب  خـیرات 
.درادن ار  تنتخادنا  رمک  رد  تسد  يارای 

.تسا هدش  هریخ  وت  هب  زاب  همین  ياه  هنزور  زا  مشچ  رازه 

.دشک یم  دایرف  ار  وت  كاخ ، نیا  هرذ  هرذ  دنبن ؛ ار  تیاه  مشچ  دنک ، یم  ینیگنس  تیاه  هناش  رب  دیشروخ  تسیاب !

.دننز یم  دایرف  ار  تیادص  كاوژپ  اهوک ، مامت  تسا ، روش  هچراپکی  نادیم ، دنبن ؛ ار  تیاه  مشچ 

.دنک ینیگنس  تنشور  ياه  کلپ  يور  گرم ، راذگن 

تسا هدماین  يا  هظحل  رابکشا  تیاه ، مشچ 

.يور یم  نادیم  هب  يریگ ، یم  کمک  ادخ  زا 
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.دوش یم  روش  هچراپکی  ناریا  ...ناریا ؛  و  ...وت ،  دنیشن و  یم  تلباقم  رد  وناز  ور  كاخ ،

یم ینیگنـس  تیاه  هناش  رب  دیـشروخ  نانچمه  اّما  دریگ ، یم  دوکر  يوب  كاخ ، و  شیپ ، زا  رت  هناـنتورف  يدرگ ؛ یمرب  نادـیم  زا  وت 
.دنک

.دهد یم  گرم  يوب  تیاه  کلپ  نانچمه  اّما 

.درک دهاوخن  شومارف  هاگ  چیه  ار  تبلق  نابرض  خیرات ، هک  دشوج  یم  نانچ  نآ  تیاه  نایرش  رد  نوخ ،

.تسا ناریا  هاگ  هیکت  تدنمتردق  ناوزاب  .دهد  یم  داقتعا  ياه  هناوج  هک  تس  يربتس  ياه  هقاس  تناوزاب ، ناولهپ ! ناهج 

.دش دهاوخن  كاپ  خیرات  ِنهذ  هحفص  زا  هاگ  چیه  تمان 

.دنک بوسر  تیاه  مشچ  رد  دیشروخ  تفگش ، یعامس  رد  هک  نانچ  نآ  خرچب !

، دنتب رات  تیاه  کلپ  تشپ  گرم ، راذگن  دنبن ، ار  تنشور  ياه  مشچ  خرچب !

.دنرظتنم اه  نادیم  زونه  .دنوش  هدرشف  كاخ  گنج  رد  تیاه  تسد  راذگن  دنوش ، درس  تیاه  گر  راذگن  .دنبن  ار  تیاه  مشچ 

یتیاده نیسح  !/ رود ياه  هچقاط  هب  هدیرپ  يا 

.دوب نطو  يوربآ  هک  يروانت  ناوزاب  ظفاحادخ !

.جنر ینامرهق و  فلخ  دنزرف  ظفاحادخ !

.دز دنهاوخ  دایرف  هناقشاع  اهرذگ ، اهدوگ و  مامت  رب  ار  تمان  يراگزور  ناولهپ ! ناهج 

تا هناوهآ  هاگن  ای  منک  رواب  نابیقر  هدرگ  رب  ار  تراوریـش  مشخ  .تسُـش  دنهاوخ  تا  هراومه  لایخ  رد  ور  تسد و  ناهج ، ناناولهپ 
؟ نارهت ياه  هچیرد  رب  ار 

؟ رقف یسک و  یب  جنک  رد  ار  تهودنا  ییاهنت و  معط  ای  مواکب  ایند  دنلب  ياه  هکیرا  رب  ار  تهوکش 

.تسا ّتلم  کی  ینامرهق  مکحم  هاوگ  تیاه  هناش 
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! روالد .تسا  یقاب  رهش  نیا  ریقف  یناشیپ  رب  تیاه  هسوب  معط  زونه 

رب ار  تراد  هلصو  ياه  شفک  هک  يدوب  وت  دیچیپ ، یم  نیمزرس  نیا  ياه  ناوختسا  رد  درد  دیـشک و  یم  سفن  متـس  هک  اهزور  نآ 
.يدیئاس متس  خاتسگ  ياه  هنیس 

.دراشفن هنامیمص  ار  رهش  ياه  تسد  یسک  چیه  رگید  ات  دنتشاذگ  ایند  لد  رب  هنوگ  نیا  ار  تغاد  دندرواین ؛ تب  ات  ناهابور 

.مینک یم  هزات  هلاس  ره  ار  تا  یمیدق  مغ 

.تسا هدنام  نشور  ایند  ياه  هاگرذگ  رب  نازورف  یسوناف  نوچ  تدای 

.وت ینعی  ناولهپ  .دش  دهاوخن  یلاخ  وت  زا  هاگ  چیه  نادیم ،

الاب ناگتـشرف  ار  تا  ینامرهق  ياه  تسد  راـب  نیا  نطو ! يرتشگنا  رب  يزارفارـس  ینیگن  يا  كاـخ ! نیا  تّزع  گرزب  رادـمچرپ  يا 
یب ياه  بش  رگشزاون  تربتـس ، ندرگ  رب  هام  نشور  لادم  يا و  هتفای  وربآ  دیـشروخ ، سرتسد  زا  رود  ياهوکـس  رب  وت  .دنا  هتفرگ 

.تسام يرارق 

! نیمزرس نیا  لاح  .دوب  شوخ  هچ  دز ، یم  جوم  تیاه  گر  رد  هنوگرگد  يروش  هک  اهزور  نآ 

.رهش هدیسامآ  رب  ياه  بل  دز  یم  دنخبل  ردق  هچ 

! دننک همزمز  هنوگرگید  ار  تمان  هک  اج  نآ  رود ؛ اه  هچقاط  هب  يدیرپ  کبس  ردق  هچ 

.يا هدرپس  شوگ  شیوخ  ياثر  رد  ّتلم  کی  هشیمه  ياوجن  هب  نامسآ ، روانت  ياه  هخاش  رب  هتسشن 

.دننک یم  دایرف  اه  هاگرذگ  مامت  رب  ار  تمان  اّما  ناولهپ ! ناهج  ظفاحادخ ،

.دز مهاوخ  تدایرف  مراد ، سفن  ات  تاملک ، ناهنپ  ياه  هرجنپ  زا  نم  و 
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باجح فشک  يرامعتسا  حرط  یمسر  يارجا 

ییاضر هدیمح  / هانگ ياه  هنابز 

ییاضر هدیمح  / هانگ ياه  هنابز 

! ناطیش ياه  تسد  تسا  هتخادنا  گنچ  داب  رد 

.دشک یم  هنابز  وس  ره  زا  شتآ 

.دنز یم  هرعن  ار  شا  یکیرات  رهش ،

.دزو یم  ار  سوناف  یب  ياه  بش  داب ، يوهایه 

كاخ شوماخ ، ِنادرگرـس  ِياه  باهـش  دوش  یمن  هدوشگ  رون  هب  ینزور  چـیه  هک  دـنا  هتفر  باوخ  هب  ساره  رد  اه  هناـخ  ناـنچنآ 
.دنور یم  هناشن  ار  ناشیرپ  ياه 

.دنوش یم  هلاچم  ناطیش  ياه  تسد  رد  هدرک ، مگ  ریسم  وس  ره  زا  هک  دنخیرات  هایس  ياه  نفک  داب ، رد  ياهرداچ 

.دبوشآ یم  ار  كاخ  باوخ  ناطیش ، هدنخ  دنازرل و  یم  ار  رهش  ياه  هچوک  نانز ، هّجض 

.دنشک یم  هلاس  نیدنچ  ِرادشک  ياه  هزایمخ  هشیمه ، زا  رت  هتسب  اه ، هرجنپ  مامت 

.دننک یم  هزم  هزم  ار  ناشرّرکم  ياه  بش  اهزور و  خلت  سوباک  دنیب و  یم  رون  باوخ  هتسب ، ياهرد 

.تسین ندیشک  سفن  هتسیاش  اوه  نیا  دوش ؛ یم  مومسم  اوه  ناطیش ، دیلپ  ياه  تسد  دنز ، یم  هزات  ياوه  رد  گنچ 
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! ناطیش ياه  گر  ِبوسر  رد  هدیسوپ  یتریغ 

! رهش دکار  ياوه  رد  هدولآ  نوخ  یتسد 

! ضارتعا ياه  تشم  لباقم  رد  هدمآرب  ماین  زا  ياهرجنخ 

.دنتفا یم  كاخ  رب  دنخرچ و  یم  داب  رد  دنشک و  یم  فافع  دایرف  هک  ییاهرداچ 

زا ار  رهـش  ياه  بش  شیاه ، هلعـش  رد  هک  راّکم  ییاه  مشچ  دچیپ و  یم  رهـش  شوگ  يایاوز  رد  هک  ناطیـش  هناتـسم  ههقهق  يادص 
.دنز یم  طخ  هانگ  ِناجیه 

.دنک یم  هفرس  ار  شهایس  ياهزور  مومسم ، ياوه  تسا و  هعقاو  نیا  راوگوس  خیرات ، زونه 

اه و یتّفع  یب  مامت  هدیکچ  باجح ، فشک  جـنر  درد و  هایـس  ياهزور  تسا ؛ هتـشذگ  کیرات  ياهزور  گنن  هکل  باجح ، فشک 
.تساه یتریغ  یب 

.دش دهاوخن  شومارف  هاگ  چیه  هک  دنازرل  نانچنآ  ار  خیرات  دوجو  ناکرا  هک  تس  یتلاذر  هصالخ 

هانگ ياه  هنابز  هشیمه ، ات  هک  تسا  شتآ  زا  يراز  هلعـش  شا  یناطیـش  ياه  تسد  تسا و  هدرم  خـیرات  رد  هشیمه  يارب  ناـخاضر ،
.دیشک دهاوخ 

یمیقم بیبح  / مالسلااهیلع همطاف  ياهب  نارگ  ثاریم 

نیمز رب  یکاخ  هایس  ياهرداچ  کشا ، نازیر  ياه  هرطق  دزیر و  یم  کشا  نطو ، نارتخد  نانز و  ناساره  نامـشچ  اب  هارمه  تریغ ،
.دنک یم  سیخ  ار  هداتفا 

.دنک يرادیرخ  ون  یحرط  ات  تسا ، هدرک  هنیزه  ار  سومان  رالد  نویلیم  اه  نویلیم  ناخاضر ، راب  نیا 

.دنیبب ار  تریغ  مکحم  راصح  نتسکش  دهاوخ  یم  راب  نیا 

رداچ هک  ینز  تسا ؛ نآ  راد  ثاریم  نرق ، هدراهچ  یناریا  ناملـسم  نز  هک  تسا  یثاریم  ندـیدزد  یپ  رد  شوخ ، ماـخ  باوخ  رد  وا 
.تسا هدرک  انعم  ار  یناریا  درم  تریغ  شرداچ ، اب  هک  ینز  تسا ، هدرب  ثرا  هب  مالسلااهیلع  همطاف  ناتسد  زا  ار  شهایس 

شناد نیا  یناریا ، نز  دوش و  یم  هدینـش  خـیرات  هایـس  لسن  زا  رگید  يا  هتخورف  دوخ  رایتخا  یب  هرجنح  زا  رامعتـسا ، يادـص  نونکا 
.دهاوخ یم  نایرع  ار  مالسلااهیلع  همطاف  بتکم  هتخومآ 
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! دمانب نادنز  ار  شرداچ  نمشد  رگا  یتح  كاب ، هچ  یلو 

ناملسم نز  راختفا  باجح ، دروآ ! دیدپ  ار  بارطضا  همهاو و  ياه  هظحل  ات  دنک  راک  هب  تسد  ار  رودزم  یناتسد  نّفعتم ، يدایرف  ای 
سپ هچوک  رد  هشیمه  يزیرگ  ِياه  سفن  سفن  زا  دوش  یم  رپ  ناریا  .تسا 

.دنک یم  رت  قیمع  ار  تریغ  نفد  ياه  هلاچ  ناشبابرا  اب  وس  مه  هک  رهش ، هنحش  رپ  ياه  هچوک 

دولآرهز ياه  هاگن  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  تّفع ، سدقم  میرح  تشادساپ  يارب  يدادجا ، یثاریم  تشادـساپ  يارب  هشیمه  يزیرگ 
.هناگیب رازه  رازه 

.دوش یم  رت  مکحم  رداچ  ياه  هرگ 

.نردم حالطصا  هب  نّدمت  رب  تسا  یمکحم  یلیس  دوش ، یم  مکحم  هک  يرداچ  هرگ  ره  و 

ناریو ار  تفع  گرزب  رگنـس  ات  دوش  یم  دش و  هتـشادرب  يراب ، دنب و  یب  ینار و  سوه  زا  لابقتـسا  يارب  هک  ییاه  ماگ  داب  هتـسکش 
! دننک

سران كدوک  دـننک و  نوفدـم  رامعتـسا  هناخ  طایح  رد  ار  ایح  دـنلب  تبیه  ات  دنتـسه ، دـندوب و  نآ  رب  هک  ییاه  هشیدـنا  داـب  ناریو 
! دنهد شرورپ  ار  ینایرع 

.تسین ینتخود  تسا ، راب  کشا  همطاف ، دای  زا  هشیمه  ناشنامشچ  هک  ینانز  نت  رب  زگره  روجان ، هلصو  نیا  هک  دنتسناد  همه  یلو 

.درک دهاوخ  رک  ار  راگزور  ناتریغ  یب  شوگ  هک  تسا  يدایرف  تسا و  یناریا  نز  هشیمه  تفع  هناشن  باجح ، هک  دنتسناد  همه 

نارگ ثاریم  باجح ، .درادرب  نایم  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  يا  هدولآ  گنرین  تسد  چـیه  هک  تسا  يریذـپان  ذوفن  مکحم  ژد  باجح ،
.تسا همطاف  ياهب 

يریدق نیسحدمحم  / تشاد تفع  جنگ  هب  عمط  نادند  رامعتسا ، دزد  هک  یلاس 

.تشاد تفع  جنگ  هب  عمط  نادند  رامعتسا ، دزد  هک  یلاس  تشذگ ؛ تریغ  لگ  رب  یتخس  ناتسمز  لاس ، نآ 

تئرج ندـیئور و  گنر  بآ و  نآ  هب  یلخاد ، نارودزم  دـش و  هتـشک  ناریا  هاش  رکف  ناد  هلابز  رد  رامعتـسا ، كاپان  ردـپ  لاس ، نآ 
.دنداد ندز  هناوج 
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.دندرک عونمم  ار  دوب  مومسم  ياهرظن  ریت  رپس  مارح و  ياه  هاگن  هلولگ  دض  رگنس  هک  رداچ ،

فافع و ساسح  لگ  رس  رب  ار  دوخ  تظافح  لاب  ضیرم ، ياه  هاگن  زوس  اه و  سوه  نازخ  رد  تسناوت  یمن  رگید  باجح ، هناخلگ 
.دشکب یکاپ  ياه  هفوکش 

يارب ار  وا  یشوگ  هب  هقلح  باجح  ناخاضر ، تکلمم ، لوا  صخش  یناشیپ  رب  یگتسباو ، تیوه و  یب  رهُم  نیرت  گنر  رپ  لاس ، نآ 
.دز رانک  همه 

.تساه تیموصعم  لازغ  راکش  يارب  اه ، هسوسو  هجنپ  زیت  باقع  قیوشت  باجح ، فشک 

.تسا نادنفسوگ  تیمولظم  يارب  رامعتسا  گرگ  هیرگ  هصق  باجح  فشک 

.تسا نز  دیراورم  ساسح  فدص و  یب  تروص  رب  مرحمان  ياه  شارخ  گنچ و  تسد  نتشاذگ  زاب  باجح ، فشک 

.تدارا شوگ  زا  ارهز  دنپ  هقلح  ندرک  جراخ  ینعی 

تسا باطخ  هنوگ  نیا  همطاف  زا  وت  هب  نز  يا 

تسا باجح  ظفح  نز  تنیز  نیرت  هدنزرا 

.تسا یشومارف  هیواز  نیرترود  رد  ادهش  همانتیصو  نتشذگ  اج  باجح ، فشک 

.نتفر ادخ  تمکح  هناخ  ناج  هب  يزیتس ، نید  گنلک  اب  ینعی  باجح ، فشک 

رگا هک  یمتـس  داد ؛ یم  تفرـشیپ  یقرت و  رکم  زا  ربخ  رامعتـسا ، رهز  رپ  ماج  زا  هک  دوب  یگنر  شوخ  یّمـس  چراق  باـجح ، فشک 
.درک یم  هکت  هکت  ار  یکاپ  رگج  دش و  نایامن  تفع  وربآ و  ياهتنا  ات  شرثا  دش ، یم  هدیشون 

، یگتسباو نازخ  هک  دنداد  ادن  .دور  یمن  باجح  دورب ، رس  رگا  هک  دندز  دایرف  زور  نآ  رد  ام  نانز  و  ... 

.رداچ باجح  هن  هدرک  هریت  ار  تفرشیپ  راهب 
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ریبکریما ناخ  یقت  ازریم  لتق 

هراشا

هبنش جنپ 

يد 1382  18

هدعقلا 1424 يذ   15

Jan. 8  . 2004

ییاضر هدیمح  / کیرات ياه  همزمز  زا  یغاب 

هنارت نامسآ ، تسین ؛ نشور  یغارچ  اج  نیا  .دشوج  یم  قیقر  ینوخ  خیرات  هتفرگ  هم  ياه  نایرش  رد  تسین ؛ نشور  یغارچ  اج  نیا 
.دنک نارابرون  ار  هدشمگ  راهب  ات  تسین  يا  هراتس  .دنک  یم  وجتسج  داب  ياه  همزمز  رد  ار  شا  هدشمگ  ياه 

یم دای  هب  ار  ینالوط  ياه  سوباک  هک  دـشخرد  یم  نانچ  نآ  کیرات ، یباـقن  ِتشپ  هئطوت ، نامـشچ  .دـهد  یم  نوخ  يوب  ناـشاک ،
.دروآ

هنارتوـبک قرو -  قرو  داـب -  رد  ياـه  باـتک  .دـنهد  یم  ندـش  ناریو  يوـب  نوـنفلاراد ، ياـهراوید  تسین ؛ نشور  یغارچ  اـج  نیا 
.دنراد سفق  گنهآ 

.دنکش یم  ار  رهش  ِبش  کی  رازه و  باوخ  شیاه ، ماگ  يادص  هک  نیگنس  نانچ  نآ  دنز ؛ یم  ماگ 

.تسا هثداح  يراج  رابیوج  هشیمه ، زا  رت  بهتلم  شیاه  گر  .دریگ  یم  زیخاتسر  يوب  اوه ، هک  ظیلغ  نانچ  نآ  دشک ، یم  سفن 
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شا هدز  هناوج  زبس و  ياه  تسد  نتفای  دیما  هب  ار  نونفلاراد  ياهراوید  شوپهایـس ، سپ ، نیا  زا  هک  تسا  يا  هعقاو  راوگوس  خیرات ،
.دواک یم 

.دنیب یم  رکم  باوخ  يدبا ، یتوکس  رد  رهش  تسین ؛ نشور  یغارچ  اج  نیا 

.دبات یم  هشیمه  زا  رت  کیرات  ناریا  دیشروخ  سپ  نیا  زا 

، دنزب طخ  ار  کیرات  ياه  بش  يا  هراتـس  اجره  دـنزب ، ربت  ار  یکیرات  ياه  هشیر  یتسد  اج  ره  ددـنویپب ، دیـشروخ  هب  یهاگناج  ره 
مایق شلابقتـسا  هب  ناهنپ  رجنخ  رازه  دـیاشگب ؛ رکم  اب  ضارتعا  هب  ناهد  یـسک  اجره  دـنک ، زارد  یتسد  کمک ، يارب  یـسک  اـجره 

.درک دنهاوخ 

يوج تساه  لاس  اج  نیا  .دراذگ  یمن  نشور  ار  يا  هراتس  چیه  هک  دزو  یم  نانچ  نآ  دابدنت  اج  نیا  تسین ؛ نشور  یغارچ  اج  نیا 
.دنز یم  جوم  نوخ  ياه  هتخل  قافتا  گرهاش  زا  خیرات ، ياه 

 . ...تساه لاس  ناهج  دبوک و  یم  هنیس  رب  دروآ و  یم  دای  هب  ار  کیرات  ياه  هنارت  زا  یغاب  تساه  لاس  نیف ،» »

هدنزرو هیدهم  / ام نیمزرس  تریغ 

ناـنچ مه  یلو  تفر ، یم  شیپ  نیگمهـس  دوـب و  هدرک  خارف  هنیـس  هچرگ  هک  دوـب  تـکرح  یب  ياـیرد  نـیا  جوـم  نیرتاـهنت  ریما ،» »
.دوب ناهنپ  هتخانشان و 

نامسآ رب  رس  ياهوزرآ  داینب  رب  یتسین  یهایس و  حرط  تخادنا و  شدیاقع  راکنا و  بآ  رب  ار  ناهج  هدش  یحارط  شیپ  زا  هشقن  وا ،
كاخ نیا  ار ، شنیمزرس  تساوخ  یم  هک  ارچ  دز ؛ نایناهج  هدییاس 

.دهن ناینب  شمدرم  زاورپ  دنلب  ياه  تسد  زارف  رب  ار ، ناماس  یب 

دـیما و نوخ  نام ، هنهک  نیمزرـس  خـیرات  دوبک  ياه  هنوگ  هب  درک و  هدـنز  مدرم  هدولآ  باوخ  ياـه  گر  رد  ار  ناـجیه  شنتـسیز ،
یمن رگید  زیچ  چـیه  هب  دوب ، هدرک  هشیر  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  كاـخ  زج  شناردـپ ، يارب  یفلخ  دـنزرف  نوـچمه  هدـناود و  ناـمیا 

.دیشیدنا
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.دش اهر  يریوک  ياهداب  هرابود  رد  وا ، زا  سپ  هچرگا  تفشآ ؛ ار  دادعتسا  یب  کشخ و  كاخ  نیا  هلاس  رازه  باوخ  وا 

.درک هدامآ  ندش ، زبس  شیور و  يارب  ار  دولآ  هم  نیمزرس  نیا  مدرم  دز و  دایرف  ار  نامباتفآ  یب  ياه  لاس  ِترسح  ریما ،

.دوب درد  مه  مدرم  اب  دوب و  درد  لسن  زا  وا 

.تسا روآزجر  ردق  هچ  ندرک  سبح  ولگ  رد  ار  دایرف  ندیشک و  درد  تسناد  یم  وا  طقف 

.دنک راوآ  خیرات  رس  رب  اهر و  ار  اهدایرف  نیا  تسناوت  یم  وا  طقف 

.تسناوت یم  وا  طقف 

یمن شرـس  زارف  زا  ار  دیـشروخ  هک  رگا  دـهد ، هانپ  شا  هیاس  ریز  ار  تلم  کی  دـناوتب  هک  دـنلب  ردـق  نآ  تشاد ؛ يدـنلب  هیاس  ریما ،
.دندوبر

هتـسب هنیپ  ياه  تسد  ات  دـش و  یم  زاـغآ  نارداـم  كاـپ  ناـماد  زا  شیاـهزرم  هک  ار  شنیمزرـس  هشقن  تسناوت  یم  هک  دوب  ریما  نیا 
زا ار  شیاهایرد  اه و  هوک  اه و  تشد  میـسقت  فرح  دریگ و  سپزاب  راوخ  ثاریم  نابلط  تصرف  لاگنچ  زا  تفای ، یم  دادتما  ناردپ 

.دندناکشخ یمن  ار  نیمزرس  نیا  تریغ  گر  دندرک و  یمن  هراپ  هراپ  ار  شتایح  ياه  گر  رگا  دزادنایب ؛ اه  نابز  رس 

یمیقم بیبح  / تسا هدنز  هشیمه  هک  يریما 

همه تشادـساپ  هب  وـت  نوـخ  زورما ، اـت  هد ، وـشو  تسـش  نامـسآ  سیخ  نامـشچ  رد  ار  تا  هتـشغآ  نوـخ  هب  ناتـسد  زیخرب و  ریما ،
.دهاوخ یم  وت  سفن  زا  سفن  دیوج و  یم  ار  وت  نطو ، هک  ریما  زیخرب ، درابب ! نامسآ  زا  نطو  نید و  هار  نادیهش  نامولظم و 

ّتلذ و هب  نت  زگره  هک  دشون  یم  بآ  یناماما  نامـشچ  همـشچ  زا  هک  ناگرزب  رابت  زا  تسا  يدرم  ام  ریما  دـننادب  ناگمه  ات  زیخ  رب 
.تسا نینچ  زین  وا  دنا و  هدادن  يراوخ 

رب لالقتـسا  تسد  هتفاب  ریرح  دروآ و  نوریب  سفن  زا  ار  رامعتـسا  هراوق  یب  سابل  تساوخ  یم  هک  تسا  يدرم  رادـغاد  نطو  زورما ،
.دنک شنت 
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دیما دیـشروخ  یناریا ، ره  هتفرگ  درگ  هرجنپ  تشپ  تساوخ  یم  هک  ییاناوت  نابغاب  دوب و  نطو  زبس  ياهزور  باوخ  ریبعت  هک  يدرم 
.دراکب

دب يوب  تلفغ  ياه  هشوخ  رد  تسد  هک  تسا  يدرم  تسم  ناتـسد  رد  ناشیرپ  نیگمرـش و  هک  یملق  دـشکخ و  یم  ملق  رب  تاود  و 
.دراپسب رامعتسا  هاگنابرق  هب  ار  نطو  ات  دناخرچ  یم  ریبکریما  نوخ  هب  ملق  دنک و  یمن  ساسحا  ار  هسیسد  ریوزت و 

.تسا هدناشن  قیمع  یمخز  نهیم ، موصعم  هرهچ  رب  هک  دشاب  یتنایخ  ياه  هجنپ  وا ، ناتسد  ات 

.دنک يراج  اه  کشا  دزاسب و  نیگهودنا  زور  کی 

.دراپسب يا  هتسکش  هتفرگ و  درگ  باق  هب  شیوخ ، نهذ  هطقن  نیرت  هایس  رد  ار  وا  ریوصت  خیرات ، ات 

.یناریا نانیرفآراختفا  همه  هیاسمه  شمان ، دشاب و  ناراگزور  راختفا  لاس ، نایلاس  ات  دنز  یم  دنویپ  گرم  هب  گر  ریما ،

.لواپچ هایس  ياه  لاس  رد  دوب  نم  مشخ  ریما ،

.دز یم  راز  شیوخ  نورد  توکس  رد  ار  هنهک  یضعب  هک  دوب  ناریا  هدرشف  يولگ  شهاوخ  ریما ،

.دوب رامعتسا  تنایخ و  يوهایه  رد  لالقتسا  ییاهنت  ياه  هظحل  مدمه  ریما ،

.دوب ینید  یب  یگتخورف و  دوخ  ياه  هظحل  رد  نید  شناد و  ریبک  ِرادرس  ریما ،

هلعش هب  نازاب ، بش  همیخ  هسیـسد  ياه  هقرج  هک  يا  هظحل  نآ  اهراجاق ، چوپ  راختفا  ياهزور  دوب و  هدنز  نطو  كاخ  يوب  هب  ریما ،
.درک یم  هقردب  ار  ریما  ياه  سفن  نیرخآ  نیف ، مامح  تشگ ، لدب 

.دید یم  ناشاک  زیگنا  مغ  ياه  هنییآ  رد  ار  شندوب  تارطاخ  ساکعنا  زاب  همین  نامشچ  اب  ریما  دولآ ، نوخ  ياه  هیناث  رد 

.دییاس نامسآ  هب  رس  هک  ینامز  ات  دومیپ ، ار  نامز  نابدرن  ياه  هلپ  شدنلب ، ياه  هشیدنا  هک  یکدوک  نامز  زا 

! نطو یبآ  نامسآ  رد  شکاپ ، رکیپ  عّیشت  دوب  هوکش  اب  هچ  و 

! دروآ ناغمرا  هب  نامیارب  ار  نونکا  زبس  ياه  هظحل  هک  شدنلب  ياه  هشیدنا  رب  دورد 

! يدازآ هار  نادیهش  همه  رب  دورد 

! نطو ِریبک  ریما  يا  داب  دنلب  تمان  هرامه 
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یسوط اروح  / ناریا رادتقا  ریما 

! دوب اراوگ  نیریش و  ناریا  فیرش  مدرم  هدیشچ  یخلت  هدیشک و  یتخس  ِناج  ماک  هب  ییافکدوخ  معط  ندیشچ  ردقچ 

نانیمطا دـندوب ، هدرک  تداع  دوکر  توخر و  یگدومخ و  هزرل  هب  يرمع  هک  یناوتان  ياـه  ماـگ  يارب  لالقتـسا ، هاـگ  هیکت  ردـقچ 
! دوب نیرفآ  تکرح  شخب و 

تردق و بحاص  يدرم  ربا  ناتسد  رد  نداهن  تسد  زا  گرزب ، ّتلم  کی  تسکش  هب  موکحم  ّتیوه  ناساره  فیعض و  لفط  ردقچ 
! درک یم  ّتینما  شمارآ و  ساسحا  تکوش ،

! درک یم  یگنتلد  دوب ، وا  تمظع  تّزع و  تکوش و  روآدای  هک  ییاه  هرطاخ  تبث  يارب  رابرپ ، یگنهرف  لاسنهک  هظفاح  ردقچ 

.دوب راتفرگ  رامعتسا  رابکتسا و  لاگنچ  رد  اه  لاس  هک  دوب  هدیسر  ارف  یتّلم  لالقتسا  هوکش و  هرود  تشگزاب  ینیریش 

.تشاد لد  رب  یهلا  يوپاکت  ناوت  شود و  رب  يوقت  هشوت  هک  درم ، نادرم  رابت  زا  دوب  هدمآ  یسک 

بـصغ ار  یفارـشا  قوقح  ریما ، .تشاد  ناج  رد  ییادخ  ییافـص  دوب و  ادخ  قلخ  هب  تمدـخ  يا  رب  یقـشاع  خرـس  هنیـس  هک  یـسک 
.تلادع يربارب و  نوناق  يرابتعا  یب  ار  هّفرم  تاقبط  يرترب  تسناد و  یم  ارقف  لاوما 

.دنامن يرثا  نارگمتس  متس  زا  دباتب و  يربارب  یگنرکی  دیشروخ  هک  دیشیدنا  یم  يزور  عولط  يادنلب  هب  زونه  ریما ،

دوجو ینامـسآ  درم  نیا  يارب  ییاـج  ناتـسرپایند ، ناراوخاـیند و  ياـیند  تعـسو  همه  رد  هک  سوسفا  دوب و  ناریا  رادـتقا  ریبـکریما ،
! تشادن

ندروخ یتـحار  هک  اـهنآ  تفاـی ، یم  اـنعم  ناگدـید  رجز  هدرگ  رب  ناـشتکوش ، همه  دـندوب و  مورحم  مدرم  قح  روخ  ناـن  هک  اـهنآ 
يا هنارس  مهس  اب  تعانق  یتخس  هب  دوب ، هدش  ناشتداع  لاملا ، تیب  نالک  ياه  هیامرس 
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یم وپاکت  زا  شک ، متس  ياه  هناش  یب  ناش ، هناملاظ  تموکح  هبارا  ریزو  دننیبب ؛ ار  نادنمتـسم  تّزع  دنتـسناوتن  دندادن و  نت  كدنا 
.داتفا

دننک و یلدایرد  ریبکریما ، نوچ  دنتسناوتن  دندوب ، هتخود  ناگناگیب  هژیو  تازایتما  ایاده و  هب  عمط  مشچ  هک  رامعتـسا  ناراوخ  هریج 
.دنوش هدازآ  لقتسم و  یتّلم  يادخان 

هچ .دـنزاس و  ماکان  ار  ناملـسم  یناریا  يروابدوخ  ییافکدوخ و  نیریـش  يایؤر  ققحت  ات  دـنداهن  مه  تسد  رد  تسد  نارگ ، هئطوت 
ياقل هماج  هدرک و  تداهش  لسغ  هک  دندیزخ  يریما  تمدخ  هب  هک  یتقو  يرابرد ، نارگ  هسیـسد  موش  هئطوت  دوب  راب  فسأت  خلت و 

، هنتف يوقاچ  هک  نآ  زا  شیپ  دوب ، هدیشوپ  ادخ 

ناتسمز رد  ار  يراهب  ياه  هناوج  ندز  هناوج  قوش  هدیرب و  ار  هدازآ  یتّلم  دیما  وا و  تایح  گرهاش 

.دناکشخب ناش ، یهاوخدوخ 

دید مهاوخ  غاد  هیام  نیا  رگ  هلال  گوس  هب 

دید مهاوخ  غاب  گرم  لگ  هتوک  رمع  هب 

چیه مدوب  هدیدن  نیچلگ  تراغ  موجه 

چیه مدوب  هدیدن  نیا  زا  رتب  نم  راگن 

غیت هنشت  هاگن  هنشد ، توهش  بیهل 

(1) غیرد درد و  غیرد و  تداهش  روش و  الب و 
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مق مدرم  نینوخ  مایق 

هراشا

هعمج

يد 1382  19

هدعقلا 1424 يذ   16

Jan. 9  . 2004

ییاضر هدیمح  / ...دننک ناتناراب  هلولگ  رگا  یتح 

ییاضر هدیمح  / ...دننک ناتناراب  هلولگ  رگا  یتح 

! دیتسیاب

.دینک رشتنم  اوه  رد  ار  ناتاه  سفن 

! دیتسیاب

.درک دهاوخ  ناریو  ار  رهش  ياهراوید  ناتیاهدایرف ، يادص 

! دیتسیاب دننز ؛ یم  لاب  ار  داقتعا  هک  تس  ییاهر  نارتوبک  نات ، هدش  تشم  ناتسد 

.دش دهاوخن  كاپ  رگید  يا  هنوگ  هب  امش ، نوخ  اب  زج  تسا ، هدش  کح  خیرات  تاحفص  رد  هک  يرفک 

.دزرل یم  رهش  رکیپ  دنبدنب  هک  تساسر  ردق  نآ  ناتیادص 

.دبوشآ یم  ار  هدز  بش  ياه  شافخ  ِباوخ  هک 

.دننز یم  جوم  ار  امش  يادص  دنرب و  یم  دای  زا  ار  شیوخ  جاوما  اه ، يوج  هک  تساسر  ردق  نآ  ناتیادص 

.دهد یم  تداهش  يوب  اوه 

.دوش یم  هلاچم  ناتاه  ماگ  ریز  رهش ،
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.دبلط یم  يرای  هب  ار  امش  تسد  دولآ ، نوخ  یتسد  راوید ، ره  يور  رد  دیهد و  یم  راعش  دینز ، یم  ماگ  ریذپان  تسکش 

.دننک ناتناراب  هلولگ  رگا  یّتح  دیتسیاب !

.دراد او  نتسیرگ  هب  ار  نامسآ  اهرابگر ، کیلش  يادص  رگا  یّتح 

.دنتسه اضف  رد  امش  ياه  تسد  همادا  نیچ  هطقن  داب ، رد  ياه  نفک 

دنا هدماین  يا  هعقاو  شوپهایس  مرح ، ياه  هتسدلگ 

.دنا هتخادنا  ندرگ  هب  ازع  لاش  مرح ، نارتوبک 

.دیآ یم  نز  ریجنز  هتسد  يادص  نحص ، يوربور  زا 

.دریگب سیلبا  ياه  سفن  يوب  كاخ ، دیراذگن  .دیتسیاب  نانچ  مه 

.دربن نیب  زا  ار  ناتیراج  نایرج  يّدس ، چیه  هک  نانچ  نآ  دینک ؛ مایق 

هّللا  » يادـص هک  دـینزب  دایرف  زادـنا  نینط  نانچ  نآ  .دزادـنین  اپ  زا  ار  ناتداقتعا  راوتـسا  ياه  هخاش  ینزربت ، تسد  چـیه  ات  دـیتسیاب !
.دنک رک  ار  خیرات  شوگ  نات ، « ربکا

.دنا هدیشک  دق  ناتیاوه  رد  نانچ  مه  مرح  ياه  هتسدلگ 

یمیقم بیبح  / مرا نابایخ  رد  مشخ  زا  یطخ 

، تناها عوضوم : .قلطم  يدیـشر  دـمحا  هدنـسیون : هایـس ، خرـس  رامعتـسا  ناریا و  هلاقم : تاعالطا ، همانزور  هاـم 569 ، يد  زور 17 
.یشورف نطو  نمشد ، يارب  زبس  یغارچ  ازسان ،

مق هناتسآ  ِنادیم  ناخ ، هسردم  رادید ، هدعو  نآ ، زا  دعب  زور  ود  اهنت  و 

ار شنورد  یکاپان  تسا  راچان  هشیدنا ، يرامیب  ياه  هظحل  رد  هاگ ، دصقر و  یم  ذغاک  رب  يا  هشیدنا  ناتـسد  يداش ، اب  یهاگ  ملق ،
.دش نینچ  زور  نآ  دنک و  دایرف 
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دـنوش و رت  کیدزن  شیوخ  يدوبان  هب  یماگ  نطو ، نیا  نانمـشد  مه  زاـب  اـت  دـیخرچ  هیاـم  یب  راـمیب و  يا  هشیدـنا  ناتـسد  رد  ملق 
یلایخ هب  ات  دننارذگ  یم  دوخ  كاپان  هشیدنا  رد  ار  هللا  همحر  ریبک  ینیمخ  مان  هک  نانآ  دننک ؛ رت  قیمع  ار  دوخ  هشیمه  نفد  لادوگ 

لگ نیرتابیز  دفکشب و  ات  هداتسیا  نمهب  ياهرد  تشپ  هک  ار  يراهب  ات  دنناکشخب ، ار  ماما  رادید  رظتنم  ياه  هچنغ  هناکدوک ، ماخ و 
.دنارب رد  زا  دننک ، شمدق  راثن  ار  دوخ  ياه 

.دروآ یمن  بات  زگره  هزرابم ، ماگشیپ  بالقنا و  نوخ  ياه  هرطق  نیلوا  بحاص  مق ، و 

، شنازابرس نونکا  هک  وا  تسا ؛ هدرکن  شومارف  ار  شیوخ  هزرابم  درم  يوب  زونه  مق ، نامسآ  نیمز و 

يدنچ ناشرالاس ، هب  تناها  زا  هودنا  خلت  هزم  دنیاس و  یم  مه  رب  مشخ  نادند  نونکا ، هک  ینازابرـس  دنـشک ؛ یم  ار  شندـمآ  راظتنا 
تسد رد  تسد  هودنا ، مشخ و  تسا و  هدرک  نامهیم  ناشنامشچ  هب  ار  کشا  تسا 

.تسا هدیرفآ  ترفن  زا  یشیامن  اه ، تسد  اب  هتشاد و  او  تکرح  هب  ار  اهاپ  مه ،

، هناتـسآ نادـیم  رتوس  نآ  یمک  دـنزادنایب و  هار  هب  مَِرا »  » نابایخ رد  ار  مشخ  زا  یطخ  ات  دنتـسویپ  مه  هب  هیملع  هزوح  رانک  رد  ناـنآ 
.دنشاب هداتفا  نیمز  رب  ياه  هلال  نت  اهدص  نایرگ 

.دوب ینامس  يربهر آ  هب  گرزب  یتّلم  يرادافو  هدش  اضما  نوخ  هب  راموط  يد ، هدزون 

.دندش تیب  لها  همیرک  يوگ  تیلست  نارتوبک  دندرب و  مرح  فاوط  هب  نامیا  يدازآ و  هار  نادیهـش  يوب  ناکدصاق ، يد ، هدزون  رد 
 . ...زور نآ  زا  و 
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مق هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  دیعبت 

هراشا

هبنش

يد 1382  20

هدعقلا 1424 يذ   17

Jan. 10  . 2004

یتیاده نیسح  !/ يردپ نیمزرس  ظفاحادخ ،

یتیاده نیسح  !/ يردپ نیمزرس  ظفاحادخ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هتـسدلگ  نارتوبک  ظفاحادـخ  .تسا  گنت  کشخ  نامـسآ  نیا  رد  ندـیراب  يارب  ملد  ردـپ ! ظفاحادـخ 
! ملسو

.مشاب شیوخ  ییاهنت  نیشن  هّلچ  اه  لاس  هک  مور  یم  .دنرب  یم  اهریجنز  اه و  قالش  ینامهیم  هب  ارم 

.دوشگ مهاوخن  امش  رب  ینابرهم  حبص  چیه  رد  ار  میاه  مشچ  زگره  رگید  اه ! یکدوک  ياه  هچوک  يا 

! يردپ نیمزرس  ظفاحادخ  ردپ ! ظفاحادخ  .تخیوآ  مهاوخن  نات  یناراب  نامشچ  رب  ار  میاه  ماگ  زگره  رگید 

؟ دنرب یم  میاجک  هب  كانشطع ، ياه  هداج  نیا 

؟ دوب دهاوخ  نم  هفقو  یب  ياه  یگنشت  يارب  خساپ  ماگنه ، یب  هکرب  مادک 

.مراشف یم  لغب  رد  ار  شیوخ  ییاهنت  قیاقد  نیلّوا  فَت ، نابایب  مشخ  رد  نم  دونش و  یمن  یسک  ار  نیمز  ياه  هرعن 
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.رجز تملظ و  رد  ییاج  متسیاب ؛ شیوخ  ياه  هیرگ  ناراب  ریز  هشیمه ، ات  دیاب 

.منزب درد  ياه  هقلح  رد  گنچ  لاس  هدراهچ  موتحم ، نمیرها  رگنایصع  هاگن  ریز 

...دنام مهاوخ  ناشیاه  یگنشت  زارمه  هشیمه ، ات  نم  هک  دنناد  یم  بوخ  اه  هداج  .میوگب  اه  هداج  شوگ  رد  يزیچ  دیاب 

گر رد  هدرک  خـی  نوخ  نیا  زا  ار  خـیرات  هدرـشف  تاّرذ  ات  تفگ ، دـنهاوخ  نیمظاک  ار  وت  يراگزور  نم ! هزات  كاـخ  يا  وت  اـّما  و 
.یناروشب میاه 

.دوب دهاوخ  دنوادخ  ناگتشرف  هاگ  هسوب  زور  کی  هک  تیاهراوید ، وت و  رب  مالس 

.گنن ییافو و  یب  نیمزرس  یمیخژد ؛ نیمزرس  نیا  زا  يا  هشوگ  هک  مهاوخ ؛ یمن  وت  زا  يرهِم 

.متشاذگ تیاه  مشچ  رب  مدق  هک  متخانش  یم  ار  وت 

.تسوت هتخانشان  خیرات  همانسانش  نم ، هلاس  هدراهچ  هودنا  اّما  درشف ، یهاوخن  شوغآ  رد  ارم  هاگ  چیه 

.ناسنا هدز  لوات  ياه  بل  رب  وت  مان  لاس ، نارازه  ینعی  نم ، هلاس  هدراهچ  هودنا 

 . ...ینزب تیادرف  نهاریپ  رد  گنچ  ار  هزورما  ییافو  یب  همه  نیا  ات  تفگ  دنهاوخ  نیمظاک  ار  وت  يراگزور  نم ! هزات  كاخ  ماوت  اب 
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نئاخ هاش  رارف 

هراشا

هعمج

يد 1382  26

هدعقلا 1424 يذ   23

Jan. 16  . 2004

ییاضر هدیمح  / كاخ نیا  زا  راذگب 

.دچیپ یم  ار  شناهنپ  ياه  ناجیه  دوخ ، رد  رهش 

لِگ هب  هلاـس ، دـصناپ  رازه و  ود  يا  هزاـیمخ  سپ  زا  ار  شا  هتفرگ  راـبغ  ناـهد  دـنک ، یم  زاـب  ار  شدولآ  باوـخ  ياـه  مشچ  رهش ،
ياهزور دـیما  هب  دریگ ، یم  راوتـسا  ار  شا  هدـش  درخ  ياه  هناش  دـهد ، یم  ناکت  ار  شدـنب  رد  ياه  تسد  دـنک ، یم  زاـب  ندیـشک 

يادص دتسیا و  یم  اپ  ود  يور  .دشک  یم  سفن  هدنیآ  یباتفآ 

.دنکش یم  ار  شا  هزادنا  یب  جنر  اه  لاس  درس  توکس  شیاه ، هدنخ 

.دنوش یم  بآ  هرذ  هرذ  شیاه  مشچ  نازوس ، یشتآ  رد  ناطیش ، رتوس ، نآ 

.دنهد یم  هفوکش  هدماین  راهب  رازه  اج  نیا  تسین ؛ ناطیش  هناخ  اج  نیا 

.دیاشگ یمن  ار  يرد  چیه  یهایس ، يادص  اج  نیا 

.تسا هتسب  ياهرد  زیخاتسر  رون ،

! تسین گرم  هتسیاش  راید  نیا  ياوه  بوکن ؛ سدقم  كاخ  نیا  رب  اپ 
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؟ دریذپ یمن  مایتلا  هجنکش ، اه  لاس  قیمع  ياه  مخز  سپ  زا  كاخ ، ياه  شارخ  هک  يا  هتخادنا  گنچ  اجک  هب 

.يونش یمن  یکاوژپ  چیه  هک  يا  هدیبوک  دروم  یب  هرخص  مادک  رب  ار  تیادص 

دهاوخن تسد  رد  ار  تدوـلآ  نوـخ  ياـه  تسد  سک  چـیه  .دـشک  یمن  سفن  ار  تیاوـه  سک  چـیه  .تسین  وـت  نارگن  سک  چـیه 
.تفرگ

.تسا هدنار  دوخ  زا  ار  وت  كاخ ، نیا  .دنازوس  دهاوخ  ار  كاخ  هک  دشک  یم  هنابز  تیاه  مشچ  سپ  رد  یمّنهج 

یـسک تسد  هب  هاگترپ  رب  هاگ  چیه  هک  يرـس  زا  ار  جات  نیا  راد  رب  زین  نیمز  زا  وت  دش و  هدـنار  نامـسآ  زا  وت ، دادـجا  ردـپ  ناطیش ،
.درشف تشم  رد  هنامحر  یب  ار  كاخ  مامت  هک  ار  یگنچ  نیا  رادرب  .درکن  رکف 

.تسین وت  ياج  اجک  چیه  رادرب ؛ ور  هبور  زاب  ياه  هچیرد  زا  ار  تهاگن 

.تسا هتفرگ  يا  هزات  ناج  ، رهش هک  دبات  یم  فافش  وت  یب  ردق  نآ  دیشروخ ،

.تساغوغ هچراپکی  رهش ،

.هتفرگ وضو  نادیهش  نوخ  رد  رهش ،

.دریگ یم  رپ  ار  نامسآ  هدش ، اهر  سفق  زا  ِدازآ  نارتوبک  نوچ  هتشادرب و  ندرگ  زا  غوی  هداتسیا ، زامن  هب  رهش ،

رتسکاخ نآ  رد  هلعـش  هلعـش  هک  دوش  یم  یهار  یهار  شود ، رب  هانگ  راـب  هلوک  ناطیـش ، رتوس ، نآ  دـهد و  یم  یگزاـت  يوب  رهش ،
.دنک هبرجت  ار  ندش 

یمیقم بیبح  / ...دور یم  هک  نآ 

.دنزیرگب نامسآ  هزات  نهذ  زا  رتدوز  هچره  دننک و  عمج  ار  ناشیاپ  تسد و  ، هایس ياه  هّلک  هک  تسا  نآ  تقو  الاح 

دهاوخ دوبان  هتـشرف  دوجو  رون  هب  دوز  ای  رید  هک  دناد  یم  وید  اریز  دوب ؛ دهاوخن  هتـسیاش  زگره  مه ، رانک  رد  هتـشرف  وید و  روضح 
دیایب راهب  دننک و  هزات  سفن  حرط ، ياه و  هنزور  ات  زیرگب ! سپ  .دش 
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يوب دـننک و  هراظن  ار  راختفا  رپ  نمهب  ود  تسیب و  رتوس ، نآ  ات  دـنرآ ؛ رب  رـس  يزوریپ  ياه  لـگ  دـنریگب و  راـهب  يوب  اـه ، فرب  و 
.دننیشنب نشج  هب  ار  يزوریپ  بوخ 

.دننامب تکاس  بش ، یلاها  یلاخ  وت  ياه  لبط  ات  تفر  بش 

.دنازرلب ار  تردق  ربا  تشپ  تلم ، کی  هدارا  نافوت 

.دوش نوفدم  نانز  تارطاخ  هچرتفد  رد  تیوه ، یب  يا  هلسلس  راختفا ، نیغورد  ياه  لادم  ات  تفر  یهابت 

.دوش هتخود  لالقتسا  ياهدایرف  هدنبوک  تشم  هب  نهیم ، كاخ  هب  هدش  هتخود  ياه  مشچ  ات 

، ینارامج درم  دیشک و  یم  نازیرگ  نازرل و  ياه  خاک  خر  هب  ار  دوخ  لالج  هوکش و  نارامج ، زور ، نآ 

: درک یم  همزمز  بل  ریز  ار  دنوادخ  هدعو 

دننز یمن  سدح  هک  ییاجزا  ای  دربب  ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  ادخ  هک  نیا  زا  دندش  نمیا  دنـشیدنا ، یم  دـب  ياهریبدـت  هک  یناسک  ایآ  »
(1)« .دیایب ناشیا  رب  باذع 

تخت رب  هک  یلاح  رد  ریوزت و  رز و  روز و  هچ  نآ  ره  رب  هیکت  اب  تردـق و  اـب  تردـق و  رب  هک  نآ  زا  رت  كاـندرد  باذـع ، مادـک  و 
ینامـشچ اب  وا  دـنزیرب و  شرـس  رب  ار  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  مشخ  ياه  گنـس  لیبابا  یلاها  تسا ، هدز  هیکت  يزاین  یب  نیرز  ياه 

هفرـس هب  ار  شناشیدنا  مه  شزیرگ ، زا  هتـساخرب  رابغ  درگ و  الاح  هک  وا  دـهد ؛ حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  نیگنـس ، یباوخ  زا  زاب  همین 
.دنا خیرات  نیگنن  ياه  هظحل  هب  نتسویپ  كرادت  رد  زین  نانآ  هتخادنا و 

تـشرد رتیت  دندوب ، داش  هچ  زور  نآ  .تسا  هتـشغآ  يدازآ ، ناهاوخ  رازه  نارازه  نوخ  هب  شناتـسد  هک  یلاح  رد  دور ، یم  تنایخ 
.روش يداش و  زا  تخاس  یم  يراج  کشا  يوخ  ناملسم ، یناریا  ره  هرهچ  رب  و  تفر » هاش  : » دندز یم  دایرف  هک  اه  همانزور 

« نهد يوت  ، » نینهآ ياه  تشم  اب  ام ، ماما  هک  دـننادب  همه  دوش و  نشور  نطو  دیهـش  نادـنزرف  ياه  هلجح  غارچلچ  ات  دور  یم  هاش 
باق رد  میشک ، یم  سفن  ار  يدازآ  بوخ  يوب  هک  الاح  .تسا  هدز  هاش 

نامیا دشاب و  نامدیشروخ  رگزاغآ  ناشدای ، حبص ، ره  ات  میراک  یم  خرس  هلال  نارازه  نامتارطاخ ،

.تسا هار  رد  ناتسمز  زا  سپ  زبس ، هشیمه  راهب  نوچ  دنام ؛ یمن  رادیاپ  زگره  تنایخ  قافن و  بش ، هک  میروآ  یم 
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.درادن ار  هتشرف  رادید  بات  وید  نوچ 

.دش دهاوخ  قرغ  هتسشن -  نوخ  هب  نادنزرف  نارادغد  مدرم  نیا  يراج  ياه  کشا  لیس  رد  دناد  یم  نوچ 

رد هوکـش ، اب  رورغ ، رپ  دیآ  یم  هک  نآ  دور ؛ یم  يرگید  دیآ و  یم  يدرم  خـیرات ! هرطاخود  نیا  دـننک  یم  قرف  ردـقچ  یتسار ، هب 
اج رب  هایـس  ياهاپاج  اب  اهنت و  نازرل ، دور ، یم  هک  نآ  دیـشروخ و  هاگ  نمیـشن  شدنلب  یناشیپ  هدوشگ و  شوغآ  اه  نویلیم  شربارب 

.وید دزیرگ ، یم  هک  نآ  تسا ، هتشرف  دیآ ، یم  هک  نآ  .نطو  عوهت  ِلصاح  هدنام و 

یسوط اروح  / تخیرگ یم  هک  یتقو 

هدرگ رب  شراگنرز  ياه  قاط  هک  یخاک  رد  دوب ؛ هدز  هیکت  ّربکت  ياه  هناش  رب 

.درک یم  ینیگنس  نیفعضتسم ،

ناـن ربارب  رد  ار  لـیماف  رازه  ماوقا  هدروآداـب  ياـه  تورث  یلیمحت ، يزیاـمت  ضیعبت و  عاـفترا  هب  هک  يرخاـفت  ياهرـصق  يادـنلب  رب 
.دیشک یم  ریوصت  هب  مورحم  مدرم  ياهدابآ  یبلح  کشخ و 

یم هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  وا  یلاشوپ  ّتیوه  رود  ات  رود  نانچ  يرابرد ، نایورود  ناـسولپاچ و  نیـسحت  دـیجمت و  یتوبکنع  ياـهرات 
وا برغ  قرش و  هب  هتسباو  تردق  هدیـسوپ  ياه  همکچ  ریز  نامز ، نیمز و  همه  تسا و  توکلم  کلم و  رادجات  یتسار  هب  دیـشیدنا 

 ! تسا هدرک  مخرس 

اب شا  هنایفخم  تارکاذم  زیم  دـیامن و  یلاخ  ار  شتکوش  تردـق و  زا  یتسمرـس  نیرولب  ياه  ماج  درکن  تصرف  تخیرگ ، یم  یتقو 
.دنک تسین  هب  رس  ار  بناجا 

نْهِْعلاَک  » شرس تشپ  یهاشنهاش ، هلاس  دصناپ  رازه و  ود  تکوش  تمظع و  هوک  تخیرگ ، یم  یتقو 

ياه لیـسف  زج  يرثا  ناملـسم  ّتلم  ماگمه  تکرح  يرایـشوه و  لیـس  ریز  زین  یلایخ  تبیه  نآ  ياه  هزیر  نش  زا  دـش و  شوْفنَْملا »
.دنامن یقاب  تربع 

! ناه نک  رَبِع  هدید  زا  نیب  تربع  لد  يا  ناه 

! ناد تربع  هنیئآ  ار  نئادم  ناویا 

ون ون  تدهد  يدنپ  يرصق  ره  هنادند 

نادند ُنب  ونشب ز  هنادند  رس  دنپ 

نیّرزو هب  زیورپ و  رز ، جنرت و  يرسک و 
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ناسکی هدش  كاخ  اب  رسکی ، هدش  داب  رب 
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ِنار هباّرا  هک  یمدرم  هب  راـب  ترـسح  یمـشچ  تشاد و  يرـالاس  ناـخ  تحار  مارآ و  اـب  عادو  زا  نوخ  یمـشچ  تخیرگ ، یم  یتقو 
.دندوب شا  هناملاظ  تردق 

ندرک انب  یجراخ و  ياـه  کـناب  رد  نآ  ندرک  راـبنا  يارب  ّتلم ، لاوما  لواـپچ  ياـهایؤر  ریبعت  هب  تشاد  زونه  تخیرگ ، یم  یتقو 
.دیشیدنا یم  ینانچ  نآ  ياهرصق 

يادرف ات  درک  یم  دیعبت  شمحر  یب  نابابرا  ناماد  هب  يدبا ، یتیموکحم  يارب  ار  وا  ادخ  دیـشیدنا و  یم  هرابود  یتموکح  تصرف  هب 
صاقت زوس ، نامناخ  یخزود  رد  یهلا ، لدع  هاگراب  رد  همکاحم 

.دهد سپ  ار  هانگ  یب  ياه  نوخ 

دنک یم  تیارس  نهآ  رد  مولظم  هلان 

تسا نویش  میاد  ریجنز  هناخ  رد  ببس  نیز 

یهاشنهاش هایس  يروتاتکید  ناج  یب  دبلاک  رب  یشومارف ، ياه  لیدنق  ات  دوب  هدیسر  ارف  ناتسمز  تخـس  يامرـس  تخیرگ ، یم  یتقو 
.دوب هدناشن  بلط  تنطلس  صیرح  ناهبور  ناگدید  رب  تمادن  کشا  يزوریپ ، ِنمهب  ياه  هفوکش  يوب  ددنبب و 

ياـه هلاـن  .هتفر  اـمغی  هب  لاـملا  تیب  همه  شراـب  هلوک  دوـب و  هتـشغآ  ناوـج  وریپ  نارازه  نوـخ  هب  ياـه  هجنپ  تخیرگ ، یم  یتـقو 
هک دـبایرد  دوب  هدرکن  تصرف  زونه  وا  دوب و  دـنلب  زونه  شیداـیا  وا و  راکمتـس  ناتـسد  زا  هدروـخ  قالـش  هدـید و  رجز  نادـنمدرد 

!... . تسا هتخورف  ینارگرامثتسا  هچ  شیاسآ  تحار و  هب  ار  شگرزب  ّتلم  يوربآ  ضِرع و 
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يوفص باون  تداهش 

هراشا

هبنش

يد 1382  27

هدعقلا 1424 يذ   24

Jan. 17  . 2004

یتیاده نیسح  / تسا درس  راب  نیرخآ  يارب  ، هام يد 

یتیاده نیسح  / تسا درس  راب  نیرخآ  يارب  هام ، يد 

.دنشک یم  راظتنا  ار  یتمکح  خرس و  ینوخ  راشرس ، یعلو  اب  گرم ، محر  یب  ياه  هخوج  .تسا  هار  رد  رگید  یجّالح 

.دراد رگید  یشورخ  قحلا ، انا  »

.دنا هدرک  زیت  نادند  سفق  رد  يرتوبک  ِلاب  لاب  هب  حّلسم ، ياهراتفک  .تسا  یجرش  تخس  قشع  ياوه  اهزور ، نیا 

.ماج ياه  هعرج  نیرخآ  ات  هلصاف  مدق  دنچ  .زاورپ  تمس  هب  مکحم  نینچ  نیا  ییاه  ماگ 

دتفا و یم  كاخ  هب  يراوتسا  ...سفق  رد  يرتوبک  خرس  نوخ  دننز و  یم  ههقهق  اهراتفک  دفاکـش ، یم  ار  اوه  گرم ، توراب و  معط 
.دزادنا یم  ریز  هب  رس  مرش ، زا  گرم ،

.لصف ناوناز  رد  یشزرل  كاخ ، هاگولگ  زا  هآ  نایغط 

.تسا درس  هشیمه  هام  يد 

.ددرگ یم  رصع  یلاوح  يارب  یباتفآ  لابند  شیابع  ریز  ناوج ، ییادف 
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.دراشف یم  تشم  ردار  ناهج  ياه  فرب 

.تسا هدیتلغ  ورف  رصع  یلاوح  رد  زاورپ  .دنخرچ  یم  رابگر  تمس  هب  ناتخرد  .ددنب  یم  خی  هام  يد  هک  تسا  راب  نیرخآ  يارب 

.دچیپ یم  نامز  همجمج  رد  ییادص  باون ! باون !

.درگن یم  تسم  ياه  ههقهق  هب  اه  هطقن  نیرتدنلب  رد  يریوصت  دروخ و  یم  قرو  داب  رد  یباتک 

.دیشک دنهاوخ  سفن  هشیمه  ات  اه ، ناراب  نیرخآ  ار  ترتچ  ناوج ! ییادف  باون ! هآ !

گرم .تسا و  ظیلغ  شا  ییاهنت  .دـنا  هدرک  دـگل  ار  شنوخ  نتفر  زا  شیپ  ِتاظحل  یپاـیپ ، ياـه  میخژد  تسا ! یبیرغ  لاـح  روش و 
.دزغل یم  شا  یلاوح  رد  يا  هقعاص  نوچ 

.یشوماخ رد  یشورخ  نایاپ و  رد  یعورش  دنک ؛ یم  همزمز  شیاوه  رد  يا  هلولگ  ار  نیا  درم ! نزب  دنخبل 

.دنا هتسشن  وناز  رب  ناتخرد  تسا و  هدش  رت  نیگنس  فرب  .دنشک  یم  كاخ  هب  ار  يرتوبک  راشرس ، یعلو  اب  گرم ، ياه  هخوج 

.درگن یم  تسم  ياه  ههقهق  هب  اه ، يدنلب  رد  يریوصت  نانچمه  یلو  دنرگن ، یم  لباقم  راکش  هچ  نارادگنفت 

! دنا نیگمغ  ردقچ  اه  تخرد  اه و  گنفت 

.تسا هدرب  ورف  نابیرگ  رد  رس  خیرات ،

.درذگ یم  يدنک  هب  تاظحل 

.دنیوگ یم  شرتوبک  نوخ  هک  ینوخ  دتفا و  یم  فرب  رد  يرکیپ 

.دوب دهاوخ  درس  راب  نیرخآ  يارب  هام  يد  اّما  دوش ، یم  هزات  فرب 

ییاضر هدیمح  / تقیقح ناهد  هب  يا  هلولگ 

دنهدن تتسلا  ماج  زا  يا  هعرج  ات 

دنهدن تتسپ  دنلب و  نیا  زا  یهاگآ 

يوشن ّتبحم  يداو  هتشک  ات 

دنهدن تتسد  هب  یقشاع  هتشر  رس 
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يزو و دـیم  دیـشروخ  يانـشور  هب  ار  تیاه  مشچ  یتسیا ، یم  نورتس  نیمز  زا  یهد ، یم  روبع  راصعا  رتسب  زا  ار  تیادـص  نانچمه 
.تشاد دهاوخن  ار  نتخادنا  ورف  ناوت  يربت  چیه  هک  یتسیا  یم  نانچ  نآ  ینز ؛ یم  دایرف  ار  تاداقتعا 
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.دنوش یم  نازیوآ  تناتسد  هخاش  زا  اه  هراتس  مامت  هک  یهد  یم  ناکت  تفلاخ  هناشن  هب  نامسآ ، رد  ار  تناتسد  نانچ  نآ 

.تسب دهاوخن  ار  تیوگ  تقیقح  ناهد  هلولگ ، يادص 

.درک دهاوخ  هیکت  وت  هب  نیمز  یّتح  هک  راوتسا  ردق  نآ  یتسیا ؛ یم  نانچمه 

.دنک یمن  گنرمک  ار  تتارطاخ  رابگر ، يادص  دنک ، یمن  شونشم  ار  تنهذ  رابگر ، يادص 

.ینک یمن  ثکم  يا  هظحل 

.تسا تنداد  تسد  زا  راوگوس  خیرات ،

.ایرد زا  رت  ناشورخ  ینز ؛ یم  دایرف  هوک ، زا  رتراوتسا  يا ، هداتسیا  نانچمه  .تسا  هدز  وناز  تیاپ  شیپ  تراسج ،

.یکیرات اب  ینمشد  مرج  هب  ینشور ؛ هب  داقتعا  رون ، هب  داقتعا  مرج  هب  دوش  یم  ناراب  هلولگ  ترکیپ 

.یبوشآ یم  ار  ناگدز  بش  باوخ  هک  دچیپ  یم  نانچ  نآ  خیرات ، شوگ  رد  تیادص 

ار تمـشخ  دـنک ، یم  يراهب  ار  تنوماریپ  ياوه  ضارتعا ، ینک ، یم  تشم  ار  تیاـه  تسد  دوش ؛ یم  نامـسآ  زا  روبع  زمر  داـهج ،
.ینز یم  دایرف 

.كولس اه  لاس  كاوژپ  تسا ؛ جنر  اه  لاس  كاوژپ  تیادص ،

سک چیه  ار  تتسکش  دنیب ؛ یمن  سک  چیه  ار  تا  یشوماخ  اّما  دنک ، یم  نیگنر  ار  ترکیپ  هلولگ ، رابگر 

.درشف دهاوخن  شوغآ  رد  ینیمز  چیه  ار  تنداتفا  كاخ  رب  دید و  دهاوخن 

! اهرادیپ اهورس و  مامت  يادتقم  يا  يا ، هداتسیا 

يریدق نیسحدمحم  / تریغ دیهش 

! تحور يایرد  لالز  رب  مالس 

! تمزع دنلب  جاوما  رب  مالس 

تا عضاوت  هدجس و  يایرد  مارآ  رذج  رب  مالس  .تمشخ  ناشورخ  ّدم  رب  مالس 

.تفرگ ار  اه  هئطوت  قمر  هک  تا  ینید  تریغ  بادرگ  رب  مالس 
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! يوفص باون  تریغ ، تّزع و  دیهش  يا  وت  رب  مالس 

یسک .دناوخ  ار  مالسا  يایند  تدحو  هبطخ  تفر و  الاب  نایب  ياه  هلپ  زارف  رب  هک  یبیطخ  باون ؛ دیهش 

رارکت اـب  ار  هعورـشم  هطورـشم  تضهن  يادهـش  هشیدـنا  مچرپ  دـش و  یم  كاوژپ  هاـش  سرت  ریوـصت  شیاهرادـشه ، لـالز  رد  هـک 
.دروآرد زازتها  هب  اه  تربع  اه و  هرطاخ  اهداب ، ماب  يالاب  رب  شمیهافم 

.داد ناشن  اه  « يورسک  » هب یهاوخریخ ، هنیآ  رد  ار  فورعم  هلپ  هلپ  هک  يرمآ 

رب وا  تبحم  هخسن  هک  دید  هک  نیمه  تسناد و  یم  زیمآ  هعجاف  لالقتسا ، یتمالس  يارب  ار  یگنهرف  یگتـسباو  تنوفع  هک  یکـشزپ 
هدـغ رطخ  زا  ار  هعماج  حور  نت و  ات  تفر  مادـعا  یحارج  غیت  غارـس  هب  هدـش ، نادنفـسوگ  رب  يراک  متـس  ثعاب  نادـند ، زیت  گنلپ 

.دهد تاجن  ینید  یب  یناطرس 

درک حبذ  شتازرابم  يانم  رد  ار  دوب  هدش  هدنارورپ  رامعتسا  تسد  هب  هک  تسایس » زا  نید  ییادج   » هبرف دنفسوگ  هک  یقـشع  ِیماح 
.داد یم  ناشن  نانمشد  دیدهت  خر  هب  ار  شنفک  مارحا  و 

يوج اب  تفرگ و  هللا ، همحر  ینیمخ » ماما   » و ینیما » همالع   » هشیدـنا ياه  لگ  زا  ار  هعیـش  يارآ  هدـش  حالـصا  رذـب  هک  يزرواـشک 
هعماج و باتک  نت  رد  .داد  شدایرف  ياه  هخاش  هب  شیور  يوربآ  بآ و  دوخ ، نوخ 

یم شیاهدایرف  رطس  رطـس  رد  نآ  یهاوخ  تلادع  ضبن  دپت و  یم  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  همان  بلق  وا  یمالـسا  تموکح 
.دنز

رپ شهار  .دسر  یم  تلم  تریغ  تمه و  شوگ  هب  تسرپ ، هناگیب  ِنالد  هدرم  رب  وا  هحتاف  يادـص  زونه  شربق ، گنـس  يوگدـنلب  زا 
! داب قح  ناورهر  زا 
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ناسارخ هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تکرح 

يریدق نیسحدمحم  / تدارا هقلح  نیگن 

يریدق نیسحدمحم  / تدارا هقلح  نیگن 

؟ شدج اب  دنک  عادو  هنوگچ 

؟ دنکب لد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  هنوگچ 

؟ دراذگب مدق  نومام  گنرین  یسایس  ياه  فراعت  يایند  هب  دنک و  اهر  ار  نارای  تیامح  تشهب  شوخ ، ِلد  مادک  اب 

؟ درک دیاب  هچ  اما 

.دوب هتشارفارب  يدهع  تیالو  يرابجا  تباجا  يادنلب  ات  ار  نیبرهاظ  مدرم  دیما  عقوت و  هوک  نومأم ، موش  تسایس 

دیزیرب اه ! کشا  يا 

دیفکشب دینکشب و  اه ! ضغب  يا 

! زیرب مماک  هب  منازیزع  زا  رود  ار  دولآرهز  ياه  هعرج  نومأم ! فراعت  مارتحا و  ياه  ماج  يا 

یـسایس شیامن  تسد  نک و  فیرعت  مدرم  یتفگـش  يارب  ار  تسایـس  وید  نیغورد  رهم  ناتـساد  ما ! هراـپ  هراـپ  رگج  ياـه  هتخل  يا 
.مرذگب تمالس  هب  ییادج  کشا  لیس  نیا  نایم  زا  ات  دینک  ما  ییرای  میاه ! مدق  يا  امش  .نک و  ور  همه  يارب  ار  روج  تموکح 
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دوخ نوزحم  رفاـسم  ياـپ  تشپ  ار  ییادـج  عادو و  کـشا  دوخ ، نامـشچ  ياـه  هساـک  رفـس ، بادآ  مسر  هب  تناگتـسب ، یتفر و  وت 
.دنتخیر

دور یم  مناج  ماراک  نار  هتسهآ  ناوراک  يا 

دور یم  مناتسلد  اب  متشاد  دوخ  اب  هک  لد  نآ 

.یتشذگ قارع  زرم  زا  هک  نیا  ات  يدنارذگ ، ماگ  هب  ماگ  ار  ریدقت  نابایب 

يداش و رد  قرغ  وت  دـندوب و  هدـمآ  تزاوشیپ  هب  يداش ، ياه  مچرپ  اـب  هک  يدـید  ار  مسبت  رهم و  اـیند  کـی  يدیـسر ، هک  ناریا  هب 
.يدش مدرم  فعش 

.دندرک یناغارچ  ترهم  رون و  هشیر  اب  ار  ناشلد  ِرد  رس  اه ، قیاقش  و  یعمج ، تسد  عامس  تندمآ ، قشع  هب  اهراز ، مدنگ 

.دندوب هتسب  ناشبلق  يدورو  برد  رب  ار  تدورو  ترصن  قاط  اه ، هلال 

یم تبحم  راوید  هب  ار  شا  ییوگدماشوخ  ياه  قریب  تدارا ، ناتسلگ  تخیر و  یم  تهار  هب  قوش  کشا  هچراپ  کی  افو ، ناتـسوب 
.دیچیپ یم  روش  قوش و  ياه  هچوک  لد و  ياه  هناخ  رد  افص  رطع  يوب  تشارفا و 

مدـق همرـس  یتشذـگ و  دیـسر ، یم  توکلم  کلم و  ماشم  هب  هک  تاولـص ، مالـس و  زیگنا  لد  يوب  نایم  زا  نامارخ  نامارخ  وت ، اقآ !
.یتشاذگ تا  یناریا  نانابزیم  نامشچ  هناخ  رب  ار  تیاه 

تسوت هنایشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور 

تسوت هناخ  هناخ  هک  دورف آ  امن و  مرک 

اهنآ لمأت  رهم و  ندرگ  هب  ار  يدوب  هدرب  ثرا  هب  تموصعم  دادجا  زا  هک  ار  تدوخ  بهذلا » هلـسلس   » ریجنز افـص ، همه  نیا  ساپ  هب 
یتفایـض يدناوخ ؛ ارف  دوخ  ینامهم  رب  ار  همه  تیدوواد  يادص  اب  یتسیرگن و  اهنآ  هجوت  لگ  هب  تراودیما  نامـشچ  اب  یتخادـنا و 

ُهِلا ُهَِملَک ال  : » تسا هدش  انب  نآرق  تیب و  لها  تّدوم  زارف  رب  هک  يا  هعلق  تساپرب ، هملک » دیحوت  دـیحوت و  هملک   » يابیز هعلق  رد  هک 
َلَخَد ْنَمَف  َِینْصِح  هّللا  َِّالا 

(1)« اهِطُورُش ْنِم  اَنَأ  اهِطوُرُش َو  اهِطْرَِشب َو  ...ِیباذَع  ْنِم  َنِمَأ  ِینْصِح 
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هب روباشین و  رد  ثیدح  نیا  .دنتسه  ام  موصعم  ناماما  ربمایپ و  ات  اهنآ  نایوار  هریجنز  هک  تسا  یثیدح  بهذلا ، هلسلس  ثیدح  - . 1
رد باذـع  زا  ددرگ  نآ  لخاد  یـسک  ره  تسا و  نم  نمأ  هعلق  هللا  الا  هللا  هملک ال  .دـش  نایب  ماـما  كراـبم  ناـبل  زا  مدرم  تساوخرد 
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.دینکن عیاض  ار  تماما  تمعن  طرش  هک  تسا  نیا  رب  طورشم  نیا  تسا و  ناما 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يدیعس دمحم  !/ ایب شوپزبس  ياقآ 

.دوب نشور  اضر »  » لّکوت و عمش  اه ، هناخ  مامت  رد  دندرک و  یم  تعانق  نامیا ، ّتبحم و  رینپ و  نان و  زا  يا  هرفس  هب  مدرم 

یم ار  منبـش  يروق  قیاقـش ، لـگ  قاـجا  يور  رب  مدرم  دوهـش  ناروـف  اـه ، هنییآ  رد  دوـب و  يرپ  ناـیلغ  اـه ، همـشچ  رد  هک  يزوریرپ 
.دندرک یم  مد  ینابرهم  ياچ  دنتشاذگ و 

.دش یم  در  اتسور  ياه  غاب  هچوک  زا  خرس ، لگ  ياه  هباّرا  حبص ، زور  ره 

زونه و  تشاد ، نایرج  ناهج  تیادب  یگنارعاش  رد  ناسنا ، یناگدنز  تشاد و  حور  غاب  .دوب  کیدزن  فلع  بآ و  ّتیمیمص  هب  رشب 
يودب يایشا  رد  ار  توکلم  هملک و  كرد  تیساسح  ناسنا ، ساوح  غامد 

، زور نآ  .دوب  دنوادخ  تدحو  هب  تراشا  نیرت  حیرص  نیرت و  مکحم  نایمدآ ، یتاذ  روعش  دوب و  اراد 

.تشاد نایرج  میسن  بآ و  رد  دوعوم  رطع 

زا ار  ود  هسوسو ، وید  هک  تشادـن  ربخ  چـیه  دوب و  شدرگ  لوغـشم  هایگ  لگ و  ناگزیـشود  اـب  دوخ  یلزا  تشهب  رد  مدآ  زور ، نآ 
نیرخآ دسرب و  ییاتسور  هب  دیاش  ات  دیامیپب ، ار  نیمز  خیرات  ياه  هار  هروک  ردق  نآ  دیاب  وا  دنار و  دهاوخ  نوریب  يدنوادخ  تشهب 

.دنک ادیپ  ار  دوخ  تشگزاب  هار  دناوتب  دریگب و  دنوادخ  تّجح  نیرخآ  تسد  زا  ار  غارچ 

وت هب  ناربمایپ  ياهاپّدر  مامت  دادتما  هک  ینشور  هیاس  يا  دنوادخ ! هدیزگرب  نیرخآ  يا  دوعوم ! يا 
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اه گنس  هب  دنک و  یم  كّربت  ار  كاخ  تیاه  مدق  هک  ارچ  درازگ ؛ یم  زامن  اجنآ  رب  نامسآ  يراذگب ، مدق  وت  هک  اجره  دسر و  یم 
همه .دنسرپ  یم  اهوزرآ  هناخ  رد  زا  ار  وت  یناشن  اهداب ، .دنیوب  یم  ار  تیاه  مدق  اه ، هداج  .دشخب  یم  تفارش  هار ، ياه  هزیرگنـس  و 

.یشاپ یم  هراتس  لگ و  تشد ، يور  ورس  هب  یسر و  یم  هار  زا  راهب ، یناتساب  هباّرا  اب  هک  دننیب  یم  ار  وت  باوخ  اه ، تشد 

راهب يوب  یب  نیمز ، رد  يا  هحاو  چیه  هک  ردـق  نآ  يراب ؛ یم  ناراب  دـهاوخب ، هک  ردـق  ره  ریوک ، ره  رب  يراد و  یم  رب  ار  ربا  شاپبآ 
.دزوسن هکرب  یبآ  یب  رد  یکقاجنس  چیه  دوشن و  رپرپ  ناراب ، ِمهو  رد  یلگ  چیه  دوشن و  مخ  یگنشت  جنر  زا  يا ، هقاس  چیه  دنامن و 

ناج هنـشت  هنـشت  دـنپتب و  كاخ  يور  رب  هداتفا  نوریب  بآ  زا  ياه  یهام  لثم  تنارظتنم ، ياه  بلق  هک  راذـگم  اـیب ! شوپزبس  ياـقآ 
.دنهدب

.دنشاب هدش  ُرپ  وت  مان  زا  ناهج ، ياه  يدیپس  مامت  دوش و  کشخ  ملاع  ياه  ملق  مامت  کشا  هک  مسیونب  وت  زا  ردق  نآ  مهاوخ  یم 

.دخرچب نیگمغ  رتفد  نیا  تمس  هب  دوش و  زاب  وت  مان  یقیسوم  ندینش  زا  اه  هراتس  مشچ  هک  مسیونب  وت  زا  ردق  نآ  مهاوخ  یم 

ینوطالقس میرم  / تاولص سدقم  یحاون  ات 

باتفآ مادک  نحل  اب 

هناورپ مادک  يادص  اب 

گنس مادک  زاوآ  اب 

ناراب مادک  هنارت  اب 

مینزب دایرف  ار  نام  هراومه  یناریو 

کیدزن ِسرتسد  زا  رود  يا 
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نیمز هزور  ره  تواخس  يا 

.دندرک ادتقا  هبترم  رازه  اه ، هراتس  ار  تا  ینابرهم  زامن  هک 

دنتشاذگ تا  ینامسآ  ِياه  هناش  راوهوک  هب  رس  شیپ ، زا  رت  هنشت  زور ، ره  و 

! دنا هدمآ  شک  وت ، یب  ياهزور  نیا  ردقچ 

! تندماین يادص  هدش ، ینالوط  ردقچ 

! تا یگنتلد  ياوه  تسا  ظیلغ  ردقچ 

! ّدح یب  ینابرهم  يا 

یب ياه  مشچ  رد  تسا  هداد  هشیر  ناشفـشتآ  رازه  غاد  تسا و  روانـش  تیاه  مدـق  شمارآ  ریز  سونایقا  رازه  هفقو  یب  ینـشور  هک 
نام بیصن 

!؟ هزادنا یب  ياه  ناتسمز  نیا  ینیشن  هلچ  دنچ  ات 

!؟ تخاونکی ياه  خالگنس  نیا  یگدنود  دنچ  ات 

!؟ دنمجرا ناگراتس  نیا  شرامش  دنچ  ات 

!؟ کیرات يوت  رد  وت  ياه  هچوک  نیا  یهار  هب  مشچ  دنچ  ات 

؟ میبوکب ار  رد  مادک  هقلح 

؟ میناوخب ار  نامیاه  مخز  هداج ، مادک  شوگ  رد 

دنز یم  هرعن  اهوتسپ  رد  گرم  هدش ؛ ریزارس  اه  نابایخ  رد  یکیرات 

! تسا قیقر  اوه  جنران ، هنوپ و  لالز  زا  ردقچ  و 

! دنز یم  وناز  اهراوید  يالبال  رد  گرم ، ردقچ  و 

! تسا ناوارف  ریقح  ياه  هناخ  يوتسپ  رد  یگنسرگ ، ردقچ  و 

تندمآ لایخ  رد  ياه  بش  نیا  دهاوخ  یم  یسوناف  ... 
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دزیوایب ایرد  نشور  یناشیپ  رب  ار  اه  هرجنپ  هزات  رادید  ات 

دنک هراپ  ار  یناطیش  ياه  باوخ  مامت  ترُچ  و 

هشیمه ياهراز  هروش  نیا  دهاوخ  یم  هزات  یناراب  ... 

دنک هبنپ  هتشر  هتشر  ار  اه  فلع  رادشک  ياه  هزایمخ  ات 
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دزیرب اه  نامسآ  نایرش  رد  ار  شفنب  یحبص  و 

اه مشچ  ِناهودنا  رامش  یب  نیا  دهاوخ  یم  هدنور  یمیسن 

دزیرب اهراوید  فاکش  رد  ار  وتسرپ  رازه  دنرپ  زاوآ  ات 

مینزب قرو  ار  ناماه  مشچ  اهدور ، ینشور  زا  هبترم  مادک  ات 

دنک یمن  قشم  ار  زاورپ  يا  هدنرپ  چیه  هک 

دهد یمن  هفوکش  اه  بآ  همزمز  ياپ  یتخرد ، چیه  و 

رامیب یهانتیال  ياه  هقیقد  نیا  دهاوخ  یم  هدوشگ  یمخز  ... 

اهزور نیا  یگنتلد  ِرس  رب  دنک  یلاخ  ار  تندماین  یجرش  هعرج ، هعرج  ات 

ناراب همادا  رد  هتشر  هتشر  تشیاین ، هداجس  يا 

تخرد یگدیروش  تیاهن  رد  تا  ینامسآ  شمارآ  يا  و 

تا هنورگرگید  توکس  نامه  اب 

تا هراومه  تواخس  نامه  اب 

تا هتشارفا  ياه  مدق  نامه  اب 

تراو هقعاص  هاگن  نامه  اب 

تفسوی نسُح  دنخبل  نامه  اب 

تا هنانشور  نداتسیا  نامه  اب 

! تسیاب

كاخ نیا  یمیدق  یگنتلد  لباقم  رد 

ّدح یب  تیمومسم  نیا  هراومه  يوربور 

! نک یلاخ 
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فوخم کیرات  نیا  یتسدگنت  لافس  رد  ار  تا  ینابرهم 

! نک یلاخ 

هودنا قیاقد  نیا  ینازخ  جنک  رد  ار  تنهاریپ  هزات  راهب 

! نک یلاخ 
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هنسرگ ياه  لصف  نیا  ِینابایب  رد  ار  تندمآ  هفقو  یب  ناراب 

! ناکتب

نامز یگتسخ  تارذ  رد  ار  تنشور  هاگن 

! ناکتب

تسدگنت ياه  هقیقد  نیا  تملظ  رد  ار  ترورپ  هراتس  ناماد 

! ناکتب

هنسرگ هدز و  خی  ياهوبس  رد  ار  تا  یباتفآ  ياه  کلپ 

وت یب  ياوه 

تسا ناهج  هنشت  ياهدور  نایرش  رد  هتسشن  یغیت 

تسا ینامسآ  ياه  مشچ  رب  هتشابنا  یگنس 

تساه هچغاب  ینشور  رد  هدنهج  يدابدرگ 

وت یب  ياوه 

تسا هودنا  یلاخ  ياوه 

تسا گرم  یلاخ  ياوه 

تسا یتلادع  یب  معط  زا  هدنزوس  ياوه 

! نشور ِمهبم  يا 

!؟ میراد هگن  نشور  ار  نامیاه  مشچ  ناتسمز  دنچ  ات 

!؟ میراذگب رانک  ار  نام  یگنتلد  هناتشگنا  دنچ  ات 

!؟ میورب الاب  تا ، يرود  زا  نابدرن  دنچ  ات 

!؟ باتفآ ریز  مریگب  ار  نامیاه  مشچ  هدنرپ ، دنچ  ات 
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!؟ ...دنچ ات 

! ریگارف ار  ناهج  ياه  همشچ  مامت  يا 

؟ يا هتشارفا  همیخ  زیخ  ناراب  هنماد  مادک  رد 

؟ يا هدرک  نهپ  ایرد  مادک  ياپ  ار  تا  هرفس 
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؟ يا هتخیوآ  سدقم  تخرد  مادک  رب  ار  تنهاریپ 

؟ تسا نازیوآ  تا  هناخ  فقس  زا  هراتس  مادک 

؟ تسا هدش  نیشن  هت  تیوبس  رد  ایرد  مادک 

! کیدزن یندمآ  مکحم  هاوگ  يا 

میزیخرب یپ  رد  یپ  نادنبخی  ین  زا  ات 

؟ مینک تندمآ  رذن  ار  باتفآ  دنچ 

؟ میشکب رس  هنشت  هنشت  ار  سدقم  یحاون  دنچ  و 

! ینابرهم عفترم  باتفآ  يا 

میراذگب هچوک  مادک  یتخبروش  راوید  رب  رس 

تسا نامراب  هلوک  رد  هک  یناتسمز  همه  نیا  اب 

تسا هار  رد  هک  يزیئاپ  همه  نیا  اب  و 

دنا هداد  هیکت  تسب  نب  هب  هک  ییاه  هداج  همه  نیا  اب  و 

تندمآ هعمج  ات 

؟ تسا هلصاف  هبدن  دنچ 

ییاضر هدیمح  / هتسب ياه  هچیرد  دایرف 

تسود يا  میراد  هتسب  وت  مغ  هب  لد  ام 

تسود يا  میراد  هتسخ  ناج  هب  وت  درد 

.تسا ناهج  ياهراشبآ  زا  راشرس  .دهد  یم  سرون  راهب  يوب  تیادص  .تسانشآ  تیادص 

.نامسآ تفه  هاگ  هیکت  تراوتسا ، ياه  تسد  .تساهرتوبک  هنایشآ  ترتسب ، ياه  فتک  .یهد  یم  هدماین  ياه  حبص  يوب 

.دریگ یم  ناج  تیاپ  ّدر  رب  تبالص ، ینز و  یم  ماگ  هناقشاع 
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.دنک یم  رادیب  ار  ناهج  تیاه ، کلپ  هشوگ  زا  میسن  یناخرچ ، یم  مشچ 
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.هثاغتسا ياه  هناوج  رارق  یب  مراذگب ؛ كاخ  رد  ار  میاه  تسد  ات  ییاجک 

.موش هدنز  راب  رازه  مریمب و  راب  رازه  مریگب ، لاب  راب  رازه  تهاگن  هقعاص  هارمه  مزودب و  نامسآ  هب  ار  میاه  مشچ  ات  ییاجک 

ياـه تسد  موـش ؟ رتسکاـخ  قرـش ، روـن  شطع  رد  هک  تهاـگن  باـتفآ  تساـجک  .متخود  رد  هب  مشچ  تراـظتنا  هب  ار  هعمج  رازه 
؟ دهد یم  ار  وت  یناشیپ  يوب  دیشروخ ، هک  يا  هتفرگ  رَپ  ریز  ار  نامسآ  مادک  تسا ؛ دنلب  نامسآ  هب  ور  میاعد ،

.دنوش یم  راظتنا  زبس  ياه  هناوج  زا  راشرس  ناهج  ياه  تخرد  هک  تسا  هدیسر  زیخاتسر  هب  تلاش  ِرپ  زا  راهب  مادک 

.دوش یم  متخ  نامسآ  هب  هک  مسانش  یم  بوخ  ار  تیاه  ماگ  ّدر 

.دوش یم  زاغآ  دیشروخ  زا  تسانشآ ؛ تیادص 

.دنریگ یم  جورع  يوب  مزاورپ ، ياه  لاب  هک  ینامز  منک ؛ یم  رکف  دوعوم  هعمج  هب  زونه  مرظتنم  زونه 

.دنشک یم  شیاشگ  دایرف  هتسب ، ياه  هچیرد  هک  ینامز 

...ییاهر هب  منک ، یم  رکف  زون  هب  دیشروخ ؛ هب  ندیسر  زاغآ  هب  اه ، هفوکش  هب  منک ؛ یم  رکف  راهب  هب  زونه 

 . ...مرظتنم زونه 

مادقا ینارماک  دمحم  / ادیپان هناهب 

.میوش یم  قشع  نیشنمه  نامیا ، حیرض  ياپ  وت ، یب  مه  زاب 

.مینک یم  زادنا  نینط  نامز  ِماب  يادنلب  رب  ار  وت  هناروبص  توکس  بیرغ ، ياهزاوآ  اب  وت ، یب  مه  زاب 

.مینیشن یم  توالت  هب  ار  تندوبن  هیآ  هیآ  برطضم  ياه  هژاو  اب  وت ، یب  مه  زاب 

.نازرل ياه  ماگ  نایرگ و  ياه  مشچ  ناماس ، یب  ياهرس  وت و  ندوبن  مه  زاب 

.دفکش یم  اهدنخبل  همه  لد  وت ، یب  دنوش و  یم  سنج  مه  دنخبل ، بلق و  وت ، اب 

.دزوس یم  تلادع ، يا  هعرج  شطع  رد  یناهج  وت ، یب  دوش و  یم  یناهج  تلادع ، وت ، اب 

.تسا یماکان  ندوب  وت  یب 

میوش یم  مرگ  وت  هداس  هاگن  زا  ام 
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؟ تسه هرابود  ایآ  وت  هاگن  رب  دیما 
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.دزو یم  وت  يارب  ینابرهم  میسن  دشورخ و  یم  وت  يارب  ایرد  جوم  جوم  هک  ایب 

.دنور یم  عوکر  هب  وت ، میظعت  يارب  اهورس  دنفکش و  یم  وت  يارب  یپایپ ، ياهراهب  هک  ایب 

.دننیشن یم  رکذ  هب  تندمآ  يارب  مه  حیبست  ياه  هناد  اهزور ، نیا 

وت لاصو  يانمت  تسانمت ؛ سنج  زا  راظتنا ، قشع و  سنج  زا  تسین ؛ يداش  مغ و  سنج  زا  رگید  تاملک  اهزور ، نیا 

هناگی وت  لاصو  يانمت  هب  یک  ات 

هناور لیس  نوچ  هژم  ره  زا  دوش  مکشا 

تبالص مونش و  یم  ار  تنیگنس  ياه  ماگ  يادص  وس ، ره  زا  یتقو  یتسین ، نم  اب  هنوگچ  ینم ؛ اب  وت 

!؟ مرگن یم  ار  تا  ياتفآ  ياپ  در  منیب و  یم  ار  تدوجو  يانشور  یتقو  .منک  یم  سح  ار  تهاگن 

!؟ منک یم  ساسحا  مدرس  هشیمه  ناتسد  رد  ار  تناتسد  يامرگ  یتقو  یتسین ، نم  اب  هنوگچ 

!؟ يراج مبهتلم  ياه  گر  رد  ازفا ، حور  یّسح  دننام  يرولبتم و  مدوجو ، هرذ  هرذ  رد  یتقو  یتسین ، نم  اب  هنوگچ 

، يدماین میدرک ، هیکت  ربص  ياه  نوتس  هب  هچره 

، يدرکن ناملوبق  میدمآ ، تا  ینامسآ  نامشچ  ترایز  هب  هچره 

...يدومنن ام  هب  ار  تدنخبل  جنک  يدزن و  سپ  ار  دوبک  ياهربا  میدرک ، رارکت  هژاو  هب  هژاو  ار  تمان  يابفلا  هچره 

مدوجو ياه  لاب  نارک ، یب  سونایقا  نیرتدنلب  زارف  رب  مردب و  ار  مدسج  هماج  مهاوخ  یم  زورما  و  ... 

.مروآرد زاورپ  هب  ار 

! هتفشآ ياه  هظحل  نیا  زا  هآ  هدش ! مگ  ریدقت  نیا  زا  هآ  ادیپان ! هناهب  نیا  زا  هآ 

.مسیونب وت  زا  دیاب  نم 

.دنوش یم  بآ  تمان  يامرگ  زا  مدمجنم  تاملک  یتقو  مسیونن ، وت  زا  هنوگچ 

!؟ دنسر یم  شمارآ  هب  تمیسن  ياکنخ  رد  مرادبت  تاظحل  و 

، دنسیون یمن  تاملک  اب  ار  وت 
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دننیب یمن  مشچ  اب  ار  وت 

.درک وجتسج  نیمز  رد  دیابن  ار  وت 

.ینیشن نامسآ  نیرتروبص  وت  هک  اه  نامسآ  تریغ  اه و  هوک  تبالص  هب  دنگوس 
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.تسوت تشگنارس  تراشا  رظتنم  ییابیز ، هک  نک ؛ هراشا 

.تسوت ناتسد  یلاوح  رد  یگدنز ، دادتما  نیرت  هوکش  اب  هک  نک ؛ روهظ 

.تسوت دنخبل  ورملق  رد  تایح ، تاظحل  نیرت  یمیمص  هک  نکم ؛ غیرد  ام  زا  ار  تدنخبل 

.تسوت هاگن  قرب  رد  اه  هقعاص  نیرت  هدنفوت  هک  شورخب ؛

! نک عولط 

يریدق نیسحدمحم  / لاصو نهاریپ 

ناور مناشفا  وت  رب  ات  ایب  رت  شوخ  ناج  يا ز 

نتسیز ناریح  رود و  وت  زا  هب  ندرم  وت  دزن 

وت لصو  يوب  هب  دشاب  شوخ  هچ  تیوک  رس  رب 

نتسیز نازیخ  نداتفا و  نوخ  كاخ و  نایم  رد 

روضح و میمش  همه  نآ  اب  تروهظ ، راهب  نآ  دیآ و  یم  رس  هب  یک  ییادج ، زوس  نیا  راظتنا و  يامرـس  نآ  اب  تتبیغ  نازخ  نیا  سپ 
دنلب ياه  هخاش  دراذگ و  یم  ام  نامشچ  غاب  رب  اپ  یک  شلدع ، رطع 

؟ دنیشن یم  ترادید  ياه  هفوکش  هب  یک  دیما ، يروبص و  راخ  رپ  ياه  هتوب  راظتنا و 

دراشف یم  نامیاهرواب  ياه  لگ  يولگ  رب  روج  تسد  متـس ، ریوک  هدرک و  درز  ار  لیاضف  رتشیب  يونعم ، رقف  یتسه ! رـصم  زیزع  يا 
ِفْوَأَف ٍهئَجُزم  ٍهَعـضبب  اَْنئِج  ُّرُـضلا و  انَلْهَأ  اَنَّسَم و  ُزیزعلا  اهُّیا  ای  تمرک ، هاگرد  تشپ  نامتبحم ، زیچان  تعاضب  اب  تیوک ، نایادگ  ام  و 

(1)( نیقِّدَصَتُملا يِزْحَی  َهّللا  َّنِا  انیلع ، ْقَّدَصت  َْلیَکلا َو  اَنل 

هبلک تسوت و  ندـمآ  رارق  یب  نیمز ، ناـعنک  دریگ و  یم  ار  وت  لـصو  نهاریپ  هناـهب  ناـهج ، بوقعی  روـن  یب  مسج  همطاـف ! فـسوی 
دیما راوید  رد  رب  زور  ره  ار  تروضح  نشج  ياهریوصت  اه ، لد  نازحا 

.دبوک یم 

ریپ ردپ  ملاع  فسوی و  ییوت  هک  نآ  يا 

تسین یسوه  ار  وا  وت  قشع  زج  هک  يآ  زاب 
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رد ییاناد  صلاخ  میس  رز و  تا ، یهاشداپ  بیغ  هنازخ  زا  يآ و  زاب  تماما ! تمکح و  يابفلا  يای  يا 

(1) .زیرب اهرس  ییادگ  هساک 

.باتب روضح  نامسآ  رد  قارف ، رات  بش  رد  يآ و  زاب  قشع ! هموظنم  هام  يا 

.يآ رد  هب  تبیغ  ریگلد  ياهربا  تشپ  زا  يآ و  زاب  نسح ! دیشروخ  يا 

! هّللا هفیلخ  ای  نیمز ، یهاشداپ  تخت  ثراو  يا  نیشنب ، روهظ  یهاش  ریرس  رب  يآ و  رد  هب 

يدمحا ناخ  دوواد  / ...دیمون وشم  ناه 

يدمحا ناخ  دوواد  / ...دیمون وشم  ناه 

دنیوگ یم  دیمد و  یهاوخ  وت  باتفآ  وچ 

تسا هدش  مگ  راو  هیاس  وت  قشاع  غیرد ،

.دنروآ یم  رد  زاورپ  هب  ار  يداش  هتسخ ، ياه  ناسنا  دبای و  یم  نایاپ  اهراظتنا  دیآ و  یم  وا  هک  يزور 

يریپ هب  هدرک و  زاغآ  یکدوک  زا  ِناوج  نآ  رید ، ياه  هچوک  هشیمه  راظتنا  مشچ  نآ  رگید  هک  يزور 

رظتنم دونشب ، باوج  و  یتسین !؟ نم  يالوم  وت  ایآ  دسرپب  دیآ ، یم  هتفرگ  رابغ  قفا  زا  يراوس  یتقو  ات  تسین ، هناخ  زیلهد  رب  هدیسر ،
.دمآ دهاوخ  وت  يالوم  شاب 

هاگحبص ره  دنک و  یم  هفوکـش  شباوخ  رد  بش ، ره  هک  دریگب  ار  يدرم  غارـس  یلاوح ، نیا  یگـشیمه  نارذگهر  زا  هک  یتقو  ای  و 
دنیوگب وا  هب  یلایخ  یب  رس  زا  اه  نآ  دیوگ و  یم  ناذا  شدای  رد 

« دنچ يریس  شوخ  لد  »

نآ اه ، يرارق  یب  یگـشیمه  رفاسم  نآ  هک  دـنیب  یم  ار  يزور  درب و  یم  ورف  شیوخ -  حور  يافرژ  رد  شیوخ -  رد  رـس  درمریپ  و 
...و دسر  یم  هار  زا  زونه ، دیاب 

هاگرد رب  رگید  يا  هیاس  هک  غیرد  غیرد ! اما  دـیآ ، یم  وا  تسا ؛ هتخادـنا  دـنمک  شیولگ  رب  ضغب  شیوخ و  زا  دروآ  یم  نوریب  رس 
! دنک راثن  قوشعم  ياه  ماگ  رب  ار  شرظتنم  هشیمه  ياه  هسوب  ات  تسین  هناخ 

ار وا  لگنج ، هوک و  نامـسآ ، اـه ، تخرد  اـه ، هچوک  نیا  همه  دـمآ و  دـهاوخ  يزور  تسود ،»  » هک دراد  نیقی  دـناد و  یم  درم  ریپ 
هک ...وا  دـش و  دـهاوخ  ناوج  زین  ریپ  يودرگ  تخرد  یتح  ...و  دز  دـهاوخ  هناوج  ناـشاه  گر  رد  هراـبود  قشع ، دـید و  دـنهاوخ 
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.دنیبب ار  رای  ات  تسین  رگید 
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، دنیبب ار  شقوشعم  دهاوخ  یم  دشاب ، دهاوخ  یم  وا  هک  دنمهفب  همه  ات  دنز  یم  دایرف  .دنز  یم  دایرف  و 

.دریمب دعب 

هدـش شومارف  هعلق  زا  ات  دزاـس  یبسا  گرم ، يوس  نآ  یتح  ار  هظحل  نیا  اـت  ددـنویپب ؛ تیدـبا  هب  ار  روضح  نیا  اـت  دـنز ، یم  داـیرف 
.رای رادید  هب  ددرگ  زاب  درذگب و  گرم 

، راظتنا ددنب و  یم  تماق  ار  يدهم  قشع ، حیسم  هک  يا  هظحل  هب  اه ؛ سگرن  نتفگش  هظحل  هب  ددرگ  زاب 

.دبای یم  نایاپ  هرخالاب 

اه و غارچ  ییوداج  نوسفا  رد  قرغ  رهش ، هلهله و  روش و  قوش و  رسارس  اه  هچوک  رابغ ، زا  رپ  اه  هداج 

 . ...اه لد  برغم  زا  دنز  یم  رس  هک  یباتفآ 

.دیآ یم  رد  هزرل  هب  دبنج و  یم  كاخ 

.دنک یم  همزمز  دوخ  اب  هک  ییایؤر  قشع و  تأیه  هب  یناسنا  هیاس ؛ هیبش  يزیچ  دشوج و  یم  نیمز  زا  يزار 

بیغ ّرس  زا  يا  هن  فقاو  نوچ  دیمون  وشم  ناه 

روخم مغ  ناهنپ  ياه  يزاب  هدرپ ، ردنا  دشاب 

یمیقم بیبح  / ناراب سیخ  ياه  هناش  رب  راوس 

ریـسم ناراب ، ياه  هرطق  وا ، يانـشور  زا  هک  دوب  يرون  .دـمآ  یم  نیمز  هب  دوب و  هتـسشن  ناراب  ياه  هناـش  رب  هک  شمدـید  باوخ  رد 
.دومیپ یم  ار  تریح  ریسم  ناراب ، هیاس  هب  هیاس  نم ، سیخ  هاگن  دندرک و  یم  ادیپ  ار  دوخ 

.دندمآ دیدپ  روضح ، ینارون  ياه  هقیقد  دندز و  هقلح  رون  درگادرگ  ناهگان  رظتنم ، ياه  هیناث  دنلب  فص 

.رون نیا  دوب  نابرهم  ردقچ  رون و  زا  رپ  باوخ  کی  مدوب و  نم  الاح 

، ما هنوگ  رب  کشا  هرطق  کی  طقف  رون و  زا  رپ  باوخ  راجفنا  ناهگان ، دـش و  یم  رتدـنلب  مارآ  مارآ  هک  يدایرف  كاوژپ  و  مدوب ، نم 
.درک یم  هقردب  ار  يدهم  مان  كاوژپ 

ياج ات  منک ، يراج  نابز  رب  ار  مالک  مادـک  دـنک و  ممارآ  هتـشذگ ، ياه  هظحل  روش  زا  ات  مریگ  شوغآ  رد  ار  ساسحا  مادـک  لاح 
؟ دنک رپ  ار  کشا  یلاخ 
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دهاوخ هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  دـمآ و  یهاوخ  .نیمز  رب  تنارظتنم  ياه  کشا  سیخ  ياه  هخاش  رب  راوس  وت  رون  يا  ناج ! يدـهم 
ام يوس  هب  وت ، ياه  کشا  ياه  هناش  رب  راوس  زین  راگدرورپ  فطل  دش و 

.دمآ دهاوخ 

مغ رد  ار  وت  ياه  کشا  هدید ، جنر  ردام  یناشیپ  كورچ  تخادنا و  دهاوخمالـسلا  هیلع  یلع  تّدـج  دای  هب  ار  وت  میتی ، كدوک  ره 
.درک دهاوخ  ریزارس  مالسلااهیلع  همطاف  تردام 

.دیاشگ یم  وت  رادید  يوزرآ  هب  ار  شدرز  ياه  کلپ  زور ، ره  دیشروخ ، دنوش و  یم  زاب  وت  مان  هب  اه  هرجنپ  ناج ! يدهم 

.دندرک یم  همزمز  ار  اهدورس  نیرتابیز  ناگدنرپ ، هک  مدید  باوخ  رد  نم 

.دنداد یم  هیده  نارظتنم  ياه  مشچ  هب  ار  ملاع  نالگ  نیرتوب  شوخ  اه ، لگ  و 

ياه لاس  هک  يا  هتـسب  هنیپ  ياه  تسد  تساوخ ؛ یم  ار  وت  دوب ، هتفرگ  نامـسآ  یبآ  گـنر  هشیمه ، یتونق  زا  هک  اـم  ياـه  تسد  و 
وجو تسج  ار  راظتنا  ياه  هیناث  اه و  هقیقد  يال  هبال  لاس ،

.دندرک یم 

! همطاف فسوی  يا 

.دشخب یم  رون  ار  انیبان  مشچ  رازه  تنهاریپ ، يوب  ییایب ، یتقو  ما  هدینش 

....ما هدینش  درک و  یهاوخ  كاپ  ار  تنحم  جنر و  لاس  ياه  لاس  ياه  هنوگ  رب  هدیسام  ياه  کشا  ییایب ، یتقو  ما  هدینش 

هنیـس رد  ار  دـنخبل  باق  دـمآ و  یهاوخ  کیدزن ، ياهزور  نیمه  دـشاب ، مدای  منامب و  تراظتنا  رد  هشیمه  مراد  تسود  نم ! يالوم 
.یناشن یم  ناماه 

وت روضح  رطع  لاس ، نآ  نوچ  تخبشوخ  راهب  مادک  دوب و  دهاوخ  نامدیع  نیس  تفه  هرفـس  نیـس  نیرخآ  وت ، رب  مالـس  ما ، هدینش 
؟ دریگ یم  دوخ  هب  ار 

.دنزاس یم  ار  وت  روضح  ياه  هقیقد  مه ، تسد  هب  تسد  هک  ییاه  هیناث  لاح  هب  اشوخ 

، هدیرب هدیرب  یمالک  اب  ار  شیوخ  رون  زا  رپ  نیریش  باوخ  منیـشنب و  ترانک  رد  ات  منز  هسوب  تیاه  مدق  رب  نم  ییایب و  مراد  تسود 
نیمز رب  ناراب ، سیخ  ياه  هناش  رب  راوس  مدید ، مدید ، ار  وت  مدـید ؛ باوخ  رد  اروت  نم  ناج ! يدـهم  میوگب : منک و  وگزاب  وت  يارب 

...و ییآ  یم 
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يدیعس دمحم  / يدرگرب وت  ات 

دنویپ تندمآ  نشور  هدیپس  هب  ار  متاملک  دوش و  مامت  رطـس  رطـس  یبطق ، بش  نیا  هایـس  نتم  هک  مسیونب  وت  زا  ردـق  نآ  مهاوخ  یم 
.منزب

رپ روضح  رطع  ار  رهـش  مامت  دزیرب و  اه  نابایخ  اه و  هچوک  هب  دنک و  زیررـس  مرتفد  زا  وت  مان  هک  مسیونب  وت  زا  ردـق  نآ  مهاوخ  یم 
.دنک

هخاش هخاش  دـنوش و  يراج  نم  نتم  رد  اه ، هناخدور  دـننک و  هنایـشآ  نم  رتفد  رد  ناگدـنرپ  هک  مسیونب  وت  زا  ردـق  نآ  مهاوخ  یم 
.دیورب متاملک  زا  خرس  لگ 

یب میاه  هتشون  زا  تسین -  وت  زج  هک  ینشور  تقیقح  دنوش و  مامت  ناهج  ياه  هراعتـسا  مامت  هک  مسیونب  وت  زا  ردق  نآ  مهاوخ  یم 
.دنک عولط  ماهبا  ّکش و  چیه 

؛ مشونب هعرج  هعرج  ار  وت  مان  رطع  یگطساو ، یب  ياوه  رد  مسرب و  تاملک  رهش  يوس  نآ  هب  هک  مسیونب  وت  زا  ردق  نآ  مهاوخ  یم 
...اه خیرات  دادعا و  تاملک و  مامت  يوس  نآ 

!؟ دنور یم  الاب  دعاصت  رازه  هب  وت  هب  ندیسر  قوش  هب  ناهج ، ماقرا  دنور و  یم  شیپ  وت  يوجتسج  هب  تاملک ، هک  یتسیک  وت 

؟ تسا هدرک  دوخ  لّطعم  ار  خیرات  تمان ، فورح  مسلط  دنک و  ادیپ  تسد  تتبیغ  زمر  هب  هتسناوتن  یمیکح  چیه  هک  یتسیک  وت 

؟ دش دهوخ  زمر  نیا  هب  فراع  یسک  هچ  دوشگ و  دهاوخ  یسک  هچ  تندمآ ، زج  هب  ار  زار  نیا  و 

یلزا ياهاّمعم  زا  هرگ  درک و  دـهاوخ  هدیـسر  لماک و  رـشب ، هشیدـنا  خـیرات  غاب  هچوک  رد  ار  شنادو  تمکح  ياـه  هویم  تندـمآ ،
.دوشگ دهاوخ  ناسنا 

.تساه نایسن  اه و  تلفغ  مامت  نتفر  تندمآ ،

هناش رب  ار  یکاپ  توارط و  زا  هزات  یلـصف  ات  دناشوپ ، یم  ار  نیمز  ياه  يدیلپ  دراب و  یم  یمدآ  ناهانگ  رب  هک  تسا  یفرب  تندمآ ،
.دنایورب نیمز  ياه 

!؟ دخرچب تروهظ  قوش  هب  ناشکهک ، هموظم  دنک و  رورم  ار  تندمآ  یلزا  ياه  هناشن  ناهج ، یک  ات 
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!؟ دنک قرغ  شخیرات  هچایرد  رد  ار  دوخ  دنزب و  قرو  ار  شا  هنهک  تارطاخ  میوقت  یک  ات  ناهج 

.تسا لاؤس  ِتمالع  تعاس و  نآ  ياه  تخرد  ياه  هویم  هک  تسا  یلگنج  ناهج ، يدرگرب ، وت  ات 

.دزیوآ یم  دوخ  ترسح  راد  هب  ار  دوخ  ناهج ، دروخ و  یم  هرگ  مه  هب  یشسرپ  تمالع  یلکش  هب  ناهج ، مامت  يدرگرب ، وت  ات 

؛ تساه یبوخ  مامت  تعجر  تتشگزاب ، هک  يدرگرب ، وت  ات 

 ، تسا مّسبت  هنارت و  تعجر 

 . ...تسا مدرم  تسدرود  يوزرآ  تتشگزاب ،

يریدق نیسحدمحم  / یگنت لد  ياه  کشا 

نماد رد  هتخیوآ  تقشع  مغ  راخ  ات 

اه ناتسلگ  هب  نتفر  دشاب  يرظن  هتوک 

ار اه  هعمج  همه  مدش و  يراج  ار  راظتنا  رابیوج  رـسارس  رد  مدـیود و  ار  نارجه  ياه  تشد  همه  .متـشگ  ار  قارف  ياه  هچوک  مامت 
مدوجو ياه  هچوک  مدرک و  یبور  رابغ  تتفایـض ، يارب  ار  ملد  هناخ  مدز و  تندـمآ  روهظ و  ياه  هناشن  نماد  هب  تسد  نانک ، هبدـن 

ما یگنتلد  ياه  کشا  لالز  رد  لسغ  تیارآ ، لد  لامج  زا  يا  هولج  ندید  دیما  هب  متـسب و  نیذآ  شیاین ، اعد و  غورفرپ  غارچ  اب  ار 
.مدرک

.مدرک اعد  تجرف  يارب  زاین ، یب  يادخ  ناتسآ  زا  مدا و  رس د  هلان  ییادج  درد  زا  ین ، نوچ 

ار ادخ  لد  نشور  حبص  يا  يآ  رب 

رجه بش  منیب  یم  کیرات  سب  هک 

هلـسلس تشپ  زا  یک  مالـسلااهیلع ،) همطاف  فسوی   ) نسح باتفآ  دـمآ و  دـهاوخ  رـس  یک  يرود  ریگ  سفن  رات و  بش  نیا  ایادـخ !
؟ دیآ یم  نوریب  راظتنا ، دنلب  ياه  هوک 

مشاب وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد 

مشاب وت  يوک  كاخ  هک  ناج  مهد  دیما  نادب 

کی رگا  هک  مناد  یم  دنا و  كزان  تخس  تا ، يدهم  تیاده  راونا  شبات  ربارب  رد  تبیغ ، ربا  هک  مناد  یم 

.دمآ دهاوخ  وا  دشاب ، هدنام  یقاب  نامز  نیمز و  رمع  زا  زور  کی  اهنت  زور ،
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ياه لگ  عضاوت  نایم  زا  سگرن  لگ  تسا ، راسمرـش  تیالو  دیـشروخ  ربارب  رد  شا  يامندوخ  زا  باـتفآ  هک  يزور  اـبیز ، زور  نآ 
یباداش توارط و  اب  حیسم ،-  ترضح  میرم -  لگ  درذگ و  یم  یتسه 
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قـشع زامن  دریگ و  یم  وضو  اه  لگ  کشا  ياه  هلاژ  لالز  رد  دـیآ و  یم  ریز  هب  نامـسآ  نابدرن  زا  شا ، یگـشیمه  یکاپ  یناوج و 
.دنک یم  ادتقا  تلاسر -  هراصع  تماما و  متاخ  وت -  هب  ار  دوخ 

دوجو غاب  هدرمژپ  مولظم و  ياه  هفوکش  رس  رب  ار  تا  هدنیاشخب  ناتسد  میسن ، لثم  دمآ و  یهاوخ  وت 

.یناوخ یم  یگدنز  یگزات و  نشج  هب  ار  اه  نآ  یشک و  یم 

رد ار  قحلاءاـج »  » گرزب نشج  ییآ و  یم  .يزادـنا  یم  ناـیرج  هـب  راـگزور  هناـخدور  يراـج  رد  ار  تلادـع  لـالز  ییآ و  یم  وـت 
اه هعمج  ياه  مشچ  زا  کشا  ییآ و  یم  وت  .ینک  یم  حاتتفا  زبس ، روضح  شیامه 

.يروآ یم  تسد  هب  ار  اه  هبدن  لد  ینک و  یم  كاپ 

نآ یناسر و  یم  مامتا  هب  ار  تا  یهار  هب  مشچ  دـنلب  الاب  هصق  يروآ و  یم  رد  راظتنا  قیمع  هاچ  زا  ار  تکاـپ  نارظتنم  ییآ و  یم  وت 
: تسا کیدزن  زور 

يراظتنا زا  دعب  هک  دشاب  شوخ  هچ 

يراودیما دسر  يدیما  هب 

! تباجا يانعم  ناماه  « هبدن  » دنریگب و لاصو  يوب  ناماه  تسد  راذگب 

، قوش ياه  کشا  زا  نارظتنم ، ياه  مشچ  دنوش و  افوکش  تیاه  مدق  راهب  رد  لاس ، همه  نیا  رازه و  هدنام  لد  هب  ياهدرد  ات  راذگب 
.ایرد

يرارق یب  زا  تسا  رپ  نامادرف  زورما و 

!... يراهب کی  زا  غیرد  دص  غیرد و  اما 

درآرب رس  ناتسمز  ناتسدریز  زک 

يراودیما هخاش  کت  دنک  لگ  ات 

نیگآرطع ار  هّکم »  » ِدوجو رـسارس  و  هتخیمآ ، رد  مدـنگ  لگ  رطع  اب  بورغ ، گنت  ِناراب  هحفن  هک  يا  هعمج  رد  میریمن و  ات  راذـگب 
َءاج ُْلق  َو  : » هک میرآرب  قوش  دایرف  میهد و  رـس  لصو  دورـس  مییآ و  مه  درگ  نارابلگ ، ار  هّکم »  » ياپ ات  رـس  نانیـشن ، شرع  دـنک و 

«. اقوُهَذ َناک  َلِطاْبلا  َّنِا  ُلِطاْبلا » َقَهَذ  ُّقَْحلا َو 

نآ زا  رت  کشخ  اه ، نآ  یبادرم  ياه  مشچ  دپتب و  وت  يارب  طقف  هک  تسا  نآ  زا  رت  تخس  حابشا ، رهش  یگنـس  ياه  لد  ناج ! الوم 
.ددرگ ایرد  وت  رادید  ترسح  رد  هک 
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ردـق نآ  رهـش ، نیا  نامـسآ  ياهربا  دـنا و  هتفرگ  اه  یـسلطا  اه و  یقاقا  زا  ار  ندـش  افوکـش  تصرف  اهراخ ، تسا ! یبیجع  راگزور 
دیما هقراب  نیرخآ  وت ، ییایحیـسم  ياه  تسد  همه ، نیا  اب  دـننک ؛ یم  غیرد  نیمز  زا  ار  دوخ  یناراب  ياه  تسد  هک  دـنا  هدـش  سیخ 

زا ار  دوخ  يانعم  نتـسیز  زبس  ندوب و  زبس  دـشابن ، نینچ  رگا  هک  نتفکـش  لصف  نیرت  یناراب  ندـنام و  يارب  هناهب  نیرتاـهنت  تسا و 
.دهد یم  تسد 
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! راظتنا درد  اه و  هظحل  زیرگ  زا  غیرد 

! تمینیبن مینیشنب و  راظتنا  رد  يرمع  دیاب  هک  هاتوک ، رمع  زا  وت ، زا  يرود  لامعا و  روصق  زا  سوسفا 

دنراد نامیا  وت  نامشچ  هب  هک  نانآ 

! تسود يا  ینامزلا  بحاص  هک  دنیوگ 

.نیمز رد  دنوادخ  فلخ  نیشناج  مولظم و  ياه  سای  هلیبق  زا  یتسه و  قیاقش  لسن  رادماو  هک  ییوت  ناگراتس ، يوسوس  دیما  اهنت 

.شپت قوش  بلق ، نارازه  دریگ و  یم  رون  وت  زا  ینشور  هک  ییوت 

.یجنگ یمن  تاغل  هدودحم  رد  هک  تساوخ  لد  اب  دیاب  ار  وت 

.تسا نوخ  تلد  هک  تساوخ  هدید  نوخ  اب  دیاب  ار  وت 

.تسا هدمآ  تیاه  هناورپ  رس  رب  هچ  هک  ینیبب  ییایب و  ات  تساوخ ، سامتلا  اب  دیاب  ار  وت 

یمرخ هفطاع  / تقادص هفطاع و  تلادع و  زور 

: دنا هتسشن  راظتنا  رد 

.نایاپ یب  تخس  ياه  هنیدآ  مامت 

یگدنز هاگولگ  رد  رظتنم  ياه  هیناث  مامت 

دنسر یم  فیدر  هب  هیفاق ، یب  هک  ییاه  تیب  مامت 

دنروخ یم  بورغ  هب  عولط  یب  هک  ییاهزور  مامت 

دننکش یم  هکت  هکت  هک  ییاه  ضغب  مامت 

دننز یم  اجرد  نازخ ، رد  هک  ییاه  لصف  مامت 

.دنپت یم  بهتُلم  هک  ییاه  هنیس  مامت 

.دننکش یم  هنامحر  یب  هک  ییاهرورغ  مامت 

دنراب یم  خرس  هک  ییاه  نوخ  مامت 
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.دنزیر یم  کشا  هک  ییاه  ناراب  مامت 

دننز یم  راز  هک  ییاه  کشا  مامت 

دنهد یم  دیما  رطع  هک  ییاهادرف  مامت 
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.دنا هتفرگ  تباجا  يوب  هک  ییاه  تسد  مامت 

! دنک یم  رشتنم  ار  وت  مان  نامسآ ،

درک دهاوخ  مایق  تیاوه  رد  قشع ،

.دوش یم  رارکت  مالسلا  هیلع  یلع  راقفلاوذ 

.دنا هدیشک  فص  البرک  نیلتاق 

ياه هچوک  هدیرب ؛ ياهرس  ناشطع ؛ ياه  بل  هراپ ؛ هراپ  ياهرگج  یکاخ ؛ ياهرداچ  هتـسب ؛ ياه  تسد  دیهد ! لقیـص  ار  ماقتنا  غیت 
ياه تسد  هتسکش ؛ ياه  هزین  هتخآ ؛ ياه  غیت  نیغورد ؛ ياه  تعیب  يدرمان ؛

شطع ياه  کشم  هدیرب ؛

! دیهد لقیص  ار  ماقتنا  غیت 

دنهد یم  لگ  اهریشمش  شمارتحا ، هب  هک  تسا  يدرم  نآ  زا  ادرف 

.دنشک یم  هزات  یسفن  هدیدغاد ، ناردام  .دننک  یم  تسس  ار  تماق  هتسکش ، ياه  تخرد 

دنا هدرک  باکر  رد  اپ  نادیهش ،

.دنریگ یم  ناج  هداتفا ، نادرم 

دشک یم  سفنت  توکلم  ياوه  رد  نیمز ،

.دوش یم  هناخ  مامت  فقس  نامسآ ،

یمرخ هفطاع  / تقادص

زور يالاک  نیرت  جیار  قشع ،

.تسا ادخ  هدعو  تقیقح  ّتیناسنا و  رصع  راعش  ناحلاص ، تموکح  روحم  تلادع ، یگدنز و  ياهب  تقادص 

؟ درک یهاوخ  عولط  ربا  نیمادک  تشپ  زا 

؟ یسر یم  ارف  راهب  نیمادک  اب 
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؟ دوش یم  تا  یهاشداپ  تخت  همیخ ، نیمادک 
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؟ تسوت هاگ  همیخ  نابایب  مادک 

؟ درک یهاوخ  مایق  زبس ، تباجا  مادک  سپ  زا 

.دراب یم  جرف  شهاوخ  اعد ، ياه  هریگتسد  زا 

تسادیپ تروهظ  زاین  اهرعش ، سامتلا  زا 

دکچ یم  هبدن  بآ  بیجن ، ياه  مشچ  زا 

دشک یم  دق  یگنتلد  ياه  هخاش  رظتنم ، ياه  هنیدآ  زا 

! اه يرارق  یب  مامت  نایاپ  طخ 

ماقتنا دیلپ  ياه  لد  تملظ  زا  ادـخ  نوخ  مان  هب  درک و  یهاوخ  مایق  تلادـع  مان  هب  درک ، یهاوخ  عولط  هّللا   » مان هب  هک  تمان  هب  مسق 
.تفرگ یهاوخ 

.دش دهاوخ  یناهج  تسایس  نیرت  نشور  ادخ ، هک  ییادرف  دیما  هب 

یناخ میرک  هزمح  / ییام رظتنم  وت 

...ییام رظتنم  وت  و 

يوش يراج  اه  بلق  همه  رد  ات  شوپزبس ! راوس  يا  ییآ ، یم  هک  مناد  یم 

! اقآ

نیا دـنا و  هدرم  وت  یب  اـه ، هظحل  هک  یلاـح  رد  مینک ، یمن  سح  ار  وت  نودـب  ياـه  هظحل  منهج  میونـش و  یمن  ار  تیانـشآ  ياوجن 
.ییام روهظ  رظتنم  وت  میا و  هدنام  ریسا  اه  هظحل  رد  هک  مییام 

.میا هدنام  ریسا  نامز  راصحرد  هک  مییام  نیا 

.اه شاک  يا  میا و  هدنام  ام 

...اه « يْرعِش َْتَیل   » ياون میا و  هدنام  ام 

! مونشب ار  تیانشآ  يادص  منک و  ساسحا  تسا ، هدنکارپ  ملاع  همه  رد  هک  ار  تشوخ  رطع  منیبب و  ار  وت  میتسناوت  یم  شاک 

یمیسن زا  مدرک  یم  رپ  ار  ما  یلاشوپ  دوجو  مدرک و  یم  ساسحا  ار  وت  زبس  روضح  يا ، هظحل  يارب  شاک 
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نامز شوگ  رد  ناماه  هبدن  شاک  دنک ! یم  شزاون  ار  ملاع  مامت  دزو و  یم  هکم  زا  هعمج  زور  کی  هک 

! دش یم  تروضح  زاوآ  زا  رپ  ناهج ، دیسر و  یم  ارف  تا  ینارون  روهظ  دیچیپ و  یم 

! يا هتسشن  نامراظتنا  هب  وسارف ، نیمادک  رد  هک  متسناد  یم  شاک  يا 

، ادخ هناخ  رد  وت  هک  دنیوگ  یم  اهوتـسرپ  .دنا  هداد  البرک  رد  ار  تندوب  ربخ  اهرتوبک ، دـنا و  هدـید  نارکمج  رد  ار  وت  اه  كدـصاق 
دنیوگ یم  ناقـشاع  يا و  هدش  ناهنپ  يدمحم  لگ  ياه  گربلگ  يال  دنیوگ  یم  اه  هناورپ  ینک و  یم  تمـسق  اه  ناسنا  نیب  ار  رون 

.یناوخ یم  هبدن  ینیشن و  یم  ناناوخ  هبدن  نیب  هعمج ، حبص  ره 

ماجنارـس هک  دناد  یم  بوخ  مدوجو  دنیب و  یم  ار  وت  هک  دهد  یم  یهاوگ  مبلق  ییاج و  نیا  هک  دـیوگ  یم  نم  هب  نم  ساسحا  یلو 
.ییآ یم  نامسآ  تمس  زا  زور  کی 

لمحت ناماه  هناش  درادن و  ار  تملظ  یکیرات و  همه  نیا  بات  ناملد  رگید  يا ؛ هداتـسیا  ربص  هشوگ  نیمادـک  رد  وگب  ناج ! يدـهم 
.ار اه  یمدرمان  همه  نیا 

.ناهرب تبرغ  همه  نیا  زا  ار  ام  ایب و 

يریدق نیسحدمحم  / اعد یتشک 

، میدرک یمن  ساسحا  ار  تروضح  يوب  ناماهرواب  هماش  اب  رگا 

، میدید یمن  راظتنا  هوک  رد  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نانخس  نینط  هنیئآ  رد  ار  وت  باقلا  مان و  رگا 

، میدوب هدینشن  ار  وت  زا  یهاوخ  کمک  كاوژپ  تردام ، ياه  هلان  ِنازحالا  تیب  رد  رگا 

، میدوب هدرکن  هدهاشم  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  دیما  نامشچ  هیناث  هیناث  رد  ار  وت  ترایز  شطع  رگا 

، دوب هدادن  یتسه  همانهاش  شوخ  داش و  نایاپ  زا  ربخ  فیرش ، نآرق  رگا 

مخز مینیـشنب و  راظتنا  کین و  لمع  اعد ، هقبط  دـنچ  یتشک  رد  نارجه ، بادرگ  نامرح و  نافوت  رد  هک  میدوب  هدـشن  رومأم  اـم  رگا 
.میشخب مایتلا  دوخ  ياه  هیرگ  اه و  هبدن  مهرم  اب  ار  قایتشا  زوس  قارف و 

يافج يرود و  يـالب  رد  هک  نک  رواـب  میدـید ، یمن  دوخ  مشچ  اـب  ناـمز ، هراـصع  اـه و  ناـج  رـالات  رد  ار  تندـمآ  سکع  رگا  و 
زیت نادـند  اـب  سأـی ، گرگ  هک  نادـب  نیقی  میدوب و  هدـیباوخ  سأـی  راـضتحا  رتـسب  رد  میدوـب و  هدرک  یهت  دـیما  بلاـق  يروـجهم ،

، متس هاپس  مغ و  رکشل  دوب ، هدیرد  ار  نامراظتنا  بلق  يدیماان ،
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ياه ناحیر  اه و  هبدن  ياه  لگ  همه  شا ، یگنهرف  مجاهت  ساد  اب  رامعتـسا ، داب  دوب ، هدرک  حتف  ار  نامدیاقع  ياهرگنـس  کت  کت 
اهریوزت و زیت  ربت  سرت  زا  نامیا ، تخرد  دوب و  هدیچ  ار  ام  ياه  شزرا  يوبشوخ 

.دیزرل یم  دوخ  هب  دیب  نوچ  اهدیدهت 

اه و تبرغ  بورغ  رد  هک  يا  یتشک  دسر ؛ یم  دـسرب و  لد  هدـناماو  یتشکداد  هب  دـناوت  یم  وت  رادـید  يوزرآ  وت و  دای  اهنت  يرآ !
زرح نامز ، دود  شتآ و  زا  ناما  نارجه و  مارآان  بادرگ  زا  تاجن  دیما  هب  نونکا ، دنزادنا و  یم  سأی  قمع  ات  نزح  رگنل  اه ، هعمج 
هراـپ هتخت  هب  تسد  وـت ، لـصو  لـحاس  هب  ندیـسر  يارب  و  میا ، هدرک  نازیوآ  ناـمیاه  بل  اـهدر و  ندرگ و  هب  ار   (1)« قیرغ ياعد  »

.میا هدز  قارف  مطالت  رپ  يایرد  رد  ناماه  لسوت 

! ناج اقآ 

!؟ دنشونب کشا  هصغ و  نوجعم  راظتنا ، حدق  اب  تنارظتنم ، یک ، ات 

.دنایور یمن  یئادج  زاخ  هاگ  چیه  یگدنز ، لگ  داز و  یمن  ار  قارف  یتسه ، ردام  شاک  يا  دنزاسب !؟ نارجه  یناماسبان  اب  ردقچ 

مسیون وت  قارف  حرش ، نوچ  هک  دایرف 

دناوخب هکره  لد  دیآرب ز  دایرف 

ییاضر هثّدحم  / راظتنا ياه  هژاو 

یتسین یتقو  وت  ایند  نیا  تسا  رات  هریت و 

یتسین یتقو  وت  ادیپ  نآ  رد  يدیشروخ  تسین 

اه میوقت  رد  زاب ، دش  رس  هب  بش  رد  اهزور 

یتسین یتقو  وت  امرس ، مدمه  دش  اوتسا 

يدمآ باوخ  رد  هداتفا  قافّتا  نیا  اهراب 

یتسین یتقو  وت  ایؤر  نیا  هب  شوخ  لد  ما  هدرک 

ملد اه  مغ  لحاس  رانک  وت  یب  اهزور 

یتسین یتقو  وت  ایرد  اب  هیوم  مغ  دنک  یم 

ص:166

هرامش 56 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 233 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14445/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
http://www.ghaemiyeh.com


.میناوخب هدش  هیصوت  رایسب  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  قیرغ  ياعد  کنید » یلع  یبلق  ّْتبَث  بولقلا  بلقم  ای  - . » 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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